


Dissabte 27 maig, 19 hores 

FAULA TEATRE: 
Sentiments

Diumenge 28 maig, 11:15 i 12:30 hores

DA.TE DANZA: Akari

Dilluns 29 maig, 10 i 11 hores

FACTORÍA LOS SÁNCHEZ: 
Tocaticó tocatá

Dimarts 30 maig, 20 hores

TEATRE DEL POBLE 
VALENCIÀ: Els 4 genets  

de l’Apocalipsi

Dimecres 31 maig, 21 hores

TPV / LA DEPENDENT: De 
Sukei a Naima

Dijous 1 juny, 21 hores

CONCERTO A TEMPO 
D’UMORE, amb  

L’Orquestra de Cambra  
de l’Empordà

Divendres 2 juny, 20:30 hores

PEPA PLANA: Paradís 
Pintat

ABRIL
Dissabte 1, 20:30 hores

PRESENTACIÓ DE LA 
REVISTA DE FESTES 2017
Associació de Sant Jordi d’Alcoi

Diumenge 2, 11:45 hores

SOCIETAT MUSICAL  
NOVA D’ALCOI
Concerts d’Exaltació de la Música Festera

Divendres 7, 18:30 hores

MOBY DICK, Teatro Gorakada
Gala de Cloenda de la Mostra de Teatre Escolar

Dissabte 8, 19 hores

TRES TENORS EN CONCERT
Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

Diumenge 9, 11:45 hores

CORPORACIÓ MUSICAL 
PRIMITIVA D’ALCOI
Concerts d’Exaltació de la Música Festera

Divendres 28, 20 hores

DIA MUNDIAL DE LA DANSA
Conservatori Municipal de Dansa d’Alcoi

Diumenge 30, 12 hores

CONCIERTO DE ARANJUEZ
Orquestra Simfònica Alcoiana amb Hiroshi 

Fujii i Ascensión Padilla

MAIG
Divendres 5, 20:30 hores

XAVI CASTILLO NEWS!  
Amb The Rocktrippers
Pot de Plom Teatre

Diumenge 7, 19:30 hores

UNIVERSVAL SYMPHONY 
ORCHESTRA
Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

Divendres 19, 20:30 hores

TRES X DEU
Ciutat Big Band i Andreu Valor amb  

amics i amigues

JUNY
Diumenge 11, 19:30 hores

ARA MALIKIAN, La increíble 
historia de Violín
Sueños Musicales

Dissabte 17, 19 hores

DIA INTERNACIONAL  
DE LA MÚSICA
Orquestra Simfònica Alcoiana

Dimecres 21 i dijous 22

CONSERVATORI MUNICIPAL 
DE DANSA D’ALCOI
Gala de fi de curs 

Divendres 23

CENTRO DE DANZA B&B
Gala de fi de curs 

Dissabte 24

BALLET INMA CORTÉS
Gala de fi de curs 

Diumenge 25

BALLET VIRGINIA BOLUFER
Gala de fi de curs 

Dimecres 28

MASTERS BALLET
Gala de fi de curs  

Divendres 30

CONSERVATORI MUNICIPAL 
DE MÚSICA
Concert de fi de curs

JULIOL
Dissabte 1

BALLET ANA BOTELLA
Gala de fi de curs 

Dimecres 5

A3 DANZA
Gala de fi de curs 

Divendres 7, 20 hores

COR DE LA GENERALITAT
Gala d’òpera i sarsuela

Teatre Tots els públicsTPMúsica Joves i adultsDansa Acte social AdultsGÈNERE: RECOMANACIONS D’EDAT: JiA A
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Moby Dick és un espectacle pensat per 
a tots els públics a partir de 6 anys, en 
el qual es pretén albirar la immensitat 
d’aqueixa obra mestra de la literatura 
universal. Resultaria absurd i fins i 
tot ridículament pretensiós tractar de 
traslladar la totalitat d’aquesta novel·la 
a l’escenari, més res impedeix a Teatre 
Gorakada proposar un joc en el qual la 
imaginació siga el nostre aliat.

Moby Dick es un espectáculo pensado para 
todos los públicos a partir de 6 años, en el 
que se pretende vislumbrar la inmensidad de 
esa obra maestra de la literatura universal. 
Resultaría absurdo e incluso ridículamente 
pretencioso tratar de trasladar la totalidad 
de esta novela al escenario, más nada impide 
a Teatro Gorakada proponer un juego en el 
que la imaginación sea nuestro aliado.

* Invitacions per als alumnes dels centres participants i familiars.

Gala de cloenda i lliurament de premis 
de la I Mostra de Teatre Escolar d’Alcoi

MOBY DICK, 
de Teatro Gorakada
Durada: 55 minuts
Gènere: Teatre familiar
Idioma: Castellà
Autor: Julio Salvatierra-Gorakada
Direcció: José Carlos García
Intèrprets: Aritza Rodríguez, José Cruz Gurrutxaga, 
Eriz Alberdi, Fran Lasuen i Unai Laso
Producció: Teatro Gorakada

Centres participants: CEIP Horta Major, Col·legi Sagrada Família, IES Andreu 
Sempere, Col·legi Salesians Sant Vicent Ferrer, Col·legi José Arnauda, CEIP El 
Romeral, Col·legi Salesians Joan XXIII, IES Pare Vitòria, Col·legi Sant Roc, CEIP Miguel 
Hernández, CEIP Sant Vicent i l’Escola de Teatre Municipal.

TP
Gala Cloenda de la

Divendres

ABRIL

18:30 h
7
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El Dia Internacional de la Dansa va ser 
establit per la Unesco en 1982, atenent a 
una iniciativa del Comitè Internacional de 
Dansa. Per a celebrar la dansa, es va triar 
el 29 d’abril, per ser el natalici de Jean-
Georges Noverre, innovador i estudiós 
d’aquest art, mestre i creador del ballet 
modern. Des del Conservatori Municipal 
de Dansa d’Alcoi s’ha volgut donar 
embranzida a aquesta celebració amb una 
gala de dansa que reunirà a un centenar 
de ballarines arribades dels conservatoris 
d’Alacant, Benidorm, Novelda, Sant Vicent 
del Raspeig i el centre amfitrió d’Alcoi.

El Día Internacional de la Danza fue 
establecido por la Unesco en 1982, 
atendiendo a una iniciativa del Comité 
Internacional de Danza. Para celebrar la 
danza, se eligió el 29 de abril, por ser el 
natalicio de Jean-Georges Noverre, innovador 
y estudioso de este arte, maestro y creador 
del ballet moderno. Desde el Conservatorio 
Municipal de Danza de Alcoi se ha querido 
dar empuje a esta celebración con una gala 
de danza que reunirá a un centenar de 
bailarinas llegadas de los conservatorios de 
Benidorm, Alacant, Novelda, Sant Vicent del 
Raspeig y el centro anfitrión de Alcoi.

Un concert d’òpera, sarsuela i napolitanes 
molt del gust del públic, que d’alguna 
manera rememora i ret homenatge als 
‘Tres Tenors’, Plácido Domingo, Josep 
Carreras i Luciano Pavarotti, que en els 90 
del passat segle van popularitzar aquest 
format de gala lírica, arribant a tot tipus 
d’espectadors, des dels més iniciats 
fins als menys acostumats a la lírica, 
aconseguint un triomf que encara avui és 
recordat.

Un concierto de ópera, zarzuela y 
napolitanas muy del gusto del público, 
que de alguna manera rememora y rinde 
homenaje a los ‘Tres Tenores’, Plácido 
Domingo, Josep Carreras y Luciano Pavarotti, 
que en los 90 del pasado siglo popularizaron 
este formato de gala lírica, llegando a todo 
tipo de espectadores, desde los más iniciados 
hasta los menos acostumbrados a la lírica, 
consiguiendo un triunfo que todavía hoy es 
recordado. 

* Entrades per invitació: invitacions disponibles a la secretaria del Conservatori Municipal 
de Dansa d’Alcoi en horari de 19 a 20:30 hores. Les invitacions s’hauran d’intercanviar per 
entrades a la taquilla del Centre Cultural o al Teatre Calderón.

* Preu de les entrades: 20, 25 i 30 euros (públic general).  
A la venda en taquilla i a través d’Internet a www.instanticket.es

DivendresDissabte

ABRILABRIL

20:00 h19:00 h
288

Dia Internacional de la Dansa

III GALA DE CONSERVATORIS
Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

TRES TENORS EN CONCERT
Durada: 120 minuts
Gènere: Dansa
Producció: Conservatori Municipal de Dansa d’Alcoi

Durada: 100 minuts
Gènere: Òpera, sarsuela, napolitanes
Direcció musical: Marc Moncusí
Direcció artística: Francesc Estévez
Intèrprets: Óscar Marín, Nester Martorell, Jesús Álvarez amb els músics de la  
St. George Symphony Orchestra
Producció: Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

TPJiA
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‘Xavi Castillo News!’ és un espectacle 
definit per l’actualitat. Amb la sàtira i 
l’humor habitual de la companyia, Xavi 
explicarà sobre l’escenari les seues 
reflexions al voltant de les últimes 
notícies. Un espectacle canviant i amb 
grans dosi d’improvisació per tal de riure 
del que ens conten els diaris dia a dia.

‘Xavi Castillo News!’ es un espectáculo 
definido por la actualidad. Con la sátira 
y el humor habitual de la compañía, 
Xavi explicará sobre el escenario sus 
reflexiones acerca de las últimas noticías. Un 
espectáculo cambiante y con grandes dosis 
de improvisación para reír de lo que nos 
cuentan los periódicos día a día.

* Preu de les entrades: 10 euros (públic general), 8 euros (socis del Club de l’Espectador) i 6 
euros (joves de fins a 25 anys). A la venda en taquilla i a través d’Internet a www.ticketalcoi.com.

Divendres

MAIG

20:30 h
5

JiA

L’Orquestra Sinfònica Alcoiana, assumeix 
un nou repte de superació i ens ofereix 
un programa on el modernisme de 
Gustav Mahler i Richard Strauss es 
fusionen fraternalment amb l’obra més 
universal de Joaquín Rodrigo. La soprano 
Ascensión Padilla cantarà allò més 
sublim i transcendent -a meitat del camí 
entre dionisíac i apol·lini- i el guitarrista 
japonés/alcoià Hiroshi Fuji ens aportarà la 
fragància de les melodies del Concierto de 
Aranjuez. Compartim-ho.

La Orquesta Sinfónica Alcoyana, en su 
continuo reto de superación, nos ofrece un 
programa en donde el modernismo de Gustav 
Mahler y Richard Strauss se funden en un 
fraternal abrazo con la obra más universal 
de Joaquín Rodrigo. La soprano Ascensión 
Padilla cantará lo sublime y trascendente 
-entre lo apolíneo y dionisíaco y el guitarrista 
japonés/alcoyano Hiroshi Fuji desgranará 
las fragantes melodías del Concierto de 
Aranjuez. Compartámoslo.

* Preu de les entrades: 10 i 12 euros (públic general), 10 euros (socis del Club de l’Espectador) 
i 8 euros (socis de l’OSA i joves de fins a 25 anys). A la venda en taquilla i a través d’Internet a 
www.ticketalcoi.com.

Diumenge

ABRIL

12:00 h
30

Durada: 90 minuts
Gènere: Música simfònica
Direcció: Gregori Casasempere
Solistes: Hiroshi Fujii (guitarra) i Ascensión Padilla (soprano)
Producció: Orquestra Simfònica Alcoiana (resident al Teatre Calderón) i  
Ajuntament d’Alcoi

JiA

L’Orquestra Simfònica Alcoiana amb  
Hiroshi Fujii i Ascensión Padilla

EL CONCIERTO DE ARANJUEZ
Amb The Rocktrippers

XAVI CASTILLO NEWS!
Durada: 120 minuts
Gènere: Teatre d’humor
Producció: Pot de Plom Teatre
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Les efemèrides s’acumulen durant aquest 
any 2017. En aquesta ocasió celebrem 
una nova data marcada clarament per 
la música en els seus diversos estils. La 
Ciutat Bing Band i el cantautor Andreu 
Valor han volgut així celebrar els seus 
respectius 10 anys d’història amb el Teatre 
Calderón d’Alcoi. A més, comptaran amb 
la participació d’altres amics i amigues 
convidades com Hiroshi Fujii, Eva Romero 
i Hugo Mas.

Las efemérides se acumulan durante este 
año 2017. En esta ocasión celebramos una 
nueva fecha marcada claramente por la 
música en sus más diversos estilos. La Ciutat 
Bing Band y el cantautor Andreu Valor han 
querido así celebrar sus respectivos 10 años 
de historia con el Teatro Calderón de Alcoi. 
Además, contarán con la participación de 
otros amigos y amigas invitadas como 
Hiroshi Fujii, Eva Romero y Hugo Mas. 

La Universal Symphony Orchestra, 
integrada per 60 músics professionals 
en la seua majoria de la Comunitat 
Valenciana, ofereix un espectacle únic 
a Espanya que porta emocionant a 
espectadors des del seu inici de gira en 
2014. Una aposta de qualitat que ofereix 
versions originals de pel·lícules tan 
memorables com Los 7 Magníficos, Robin 
Hood ‘Príncipe de los Ladrones’, Forrest 
Gump, Jurassic Park, Star Wars... Aquest 
concert està dedicat a la Capitania de la 
Filà Verds 2018.

La Universal Symphony Orchestra, integrada 
por 60 músicos profesionales en su mayoría 
de la Comunidad Valenciana, ofrece un 
espectáculo único en España que lleva 
emocionando a espectadores desde su inicio 
de gira en 2014. Una apuesta de calidad que 
ofrece versiones originales de películas tan 
memorables como Los 7 Magníficos, Robin 
Hood ‘Príncipe de los Ladrones’, Forrest 
Gump, Jurassic Park, Star Wars... Este 
concierto está dedicado a la Capitanía de la 
Filà Verds 2018.

* Preu de les entrades: 12 euros (públic general), 10 euros (socis del Club de l’Espectador) i 8 
euros (joves de fins a 25 anys). 
A la venda en taquilla i a través d’Internet a www.ticketalcoi.com.

* Preu de les entrades: 25, 30 i 35 euros (públic general).  
A la venda en taquilla i a través d’Internet a www.ticketalcoi.com

DivendresDimenge

MAIGMAIG

20:30 h19:30 h
197

Gènere: Música
Intèrprets: Ciutat Big Band, Andreu Valor, Hiroshi Fujii,  
Eva Romero i Hugo Mas
Direcció musical: Moisés Olcina
Producció: Institu Valencià de Cultura i Teatre Calderón d’Alcoi

Durada: 120 minuts
Gènere: Música de cine
Direcció musical: José Colomina
Producció: Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

JiAJiA

Concert dedicat a la Capitania Mora 
de la Filà Verds 2018

UNIVERSAL SYMPHONY ORCHESTRA

Ciutat Big Band, Andreu Valor i el Teatre Calderón  
celebren els seus 10 anys

TRES X DEU
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‘Sentiments’ és un espectacle de dansa 
i de teatre sobre la mirada innocent i 
lliure de perjudicis d’un xiquet al respecte 
del món que ens envolta. Cada escena, 
dirigida per els titulars de les acadèmies 
de dansa, representa un sentiment o 
sentiments que ens desperta el món 
actual en què vivim. És la primera 
experiència de treball d’uns quants actors 
i actrius de Faula Teatre amb companyies 
de dansa d’Alcoi. L’origen d’aquest 
espectacle és una col·laboració de Faula 
Teatre i Rotary Club Alcoi. La recaptació 
d’aquest espectacle aprofitarà perquè 
Faula Teatre continue amb la seua tasca 
creativa.

‘Sentiments’ es un espectáculo de danza y 
de teatro sobre la mirada inocente y libre 
de perjuicios de un niño acerca del mundo 
que nos rodea. Cada escena, dirigida por 
los titulares de las academias de danza, 
representa un sentimiento o sentimientos 
que nos despierta el mundo actual en que 
vivimos. Es la primera experiencia de 
trabajo de unos cuántos actores y actrices 
de Faula Teatre con compañías de danza de 
Alcoi. El origen de este espectáculo es una 
colaboración de Faula Teatre y Rotary Club 
Alcoi. La recaudación de este espectáculo 
servirà para que Faula Teatre continúe con 
su tarea creativa.

* Preu de les entrades: 5 euros.  
A la venda en taquilla i a través d’Internet a www.ticketalcoi.com.

Dissabte

MAIG

19:00 h
27

Faula Teatre

SENTIMENTS *estrena absoluta

Durada: 60 minuts
Gènere: Teatre-dansa d’inclusió
Autor i director: Paco Valls, sobre una versió ‘molt lliure’ del Petit Príncep
Intèrprets: Actors i actrius de Faula Teatre, Ballet Inma Cortés, Masters Ballet,  
Ballet Virginia Bolufer, D3 Asociación Jóvenes Artistas, Centro de Danza B&B, Estudi de 
dansa Maite Ponsoda, Danzas Al-Azraq, Ballet Carmina Nadal, Conservatori de Dansa 
d’Alcoi, Ballet Elena Tudela i Ballet Rafa Felipe.
Producció: Faula Teatre

TP

XXVII MOSTRA DE TEATRE D’ALCOI
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DA.TE Danza

AKARI *estrena al País Valencià

Durada: 45 minuts
Gènere: Dansa Contemporània per a la primera infància, des d’1 any fins als 4 anys. 
Espectacle de proximitat damunt l’escenari del teatre
Direcció: Julia Carazo i Omar Meza
Coreografia: Omar Meza 
Intèrprets: Inés García i David Barrera
Producció: DA.TE Danza

Una llum s’encén. Naix, es mou i creix. 
És àgil, divertida, inquieta, però no està 
sola… Hi ha una altra llum més suau però 
molt ràpida. S’ajunten i sorgeix la dansa! 
Els estats d’ànim ens porten a comportar-
nos d’una o una altra forma i açò afecta 
als altres. Alegre, trist, divertit, enfadat, 
com et sents? Dos ballarins ens mostraren 
com l’evolució d’un beu és el reflex del 
que som els adults. A través de la dansa i 
la música, la història et portara a un món 
interior immens que encara aquesta per 
explorar.

Una luz se enciende. Nace, se mueve y crece. 
Es ágil, divertida, inquieta, pero no está 
sola… Hay otra luz más suave pero muy 
rápida. Se juntan ¡y surge la danza! Los 
estados de ánimo nos llevan a comportarnos 
de una u otra forma y esto afecta a los 
demás. Alegre, triste, divertido, enfadado, 
¿cómo te sientes? Dos bailarines nos 
mostraran como la evolución de un bebe es el 
reflejo de lo que somos los adultos. A través 
de la danza y la música, la historia te llevara 
a un mundo interior inmenso que aún esta 
por explorar.

* Preu de les entrades: 3 euros (joves de fins a 25 anys) i 5 euros (públic general). A la venda 
en taquilla i a través d’Internet a www.ticketalcoi.com.

Diumenge

MAIG

12:30 h
11:15 h
28

TP

XXVII MOSTRA DE TEATRE D’ALCOI
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Factoría Los Sánchez

TOCATICO- TOCATÀ

Durada: 30 minuts + 10 minuts d’interacció amb els xiquets i xiquetes
Gènere: Teatre per a la primera infància, des d’1 any fins als 5 anys. Espectacle de 
proximitat damunt l’escenari del teatre
Direcció: Rafa Sánchez
Música: Carles Santos Ventura 
Intèrprets: Juanjo Villarroya, Rafa Sánchez i Anna Fonollosa
Producció: Factoría los Sánchez i Imaginary Landscape Factory

Factoría Los Sánchez i Imaginary 
Landscape Factory s’endinsen en un 
ambiciós projecte teatral: un nou 
espectacle per a xiquets que naix a partir 
de la música de Carles Santos. Pot semblar 
una bogeria teixir un espectacle a partir de 
l’univers Santos dirigit a xiquets d’entre 1 
i 5 anys si tenim en compte la provocació 
constant tant formal com temàtica de 
les seves obres. Precisament es tracta 
de treballar amb l’essència de la seva 
proposta creativa: la provocació a partir 
del joc i el trencament amb les estructures 
rígides i tradicionals.

Factoría Los Sánchez y Imaginary Landscape 
Factory se adentran en un ambicioso 
proyecto teatral: un nuevo espectáculo para 
niños que nace a partir de la música de 
Carles Santos. Puede parecer una locura 
tejer un espectáculo a partir del universo 
Santos dirigido a niños de entre 1 y 5 
años si tenemos en cuenta la provocación 
constante tanto formal como temática de 
sus obras. Precisamente se trata de trabajar 
con la esencia de su propuesta creativa: la 
provocación a partir del juego y la rotura con 
las estructuras rígidas y tradicionales.

* Funció escolar concertada.

TP

Dilluns

MAIG

11:00 h
10:00 h
29

CARLES SANTOS PER A BEBÉS

XXVII MOSTRA DE TEATRE D’ALCOI
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Institut Valencià de Cultura / Teatre del Poble Valencià

ELS QUATRE GENETS 
DE L’APOCALIPSI
Gènere: Teatre
Idioma: Valencià
Autor: Vicente Blasco Ibáñez
Adaptació: Juli Disla
Direcció: Inma Sancho
Intèrprets: Empar Canet, Vanessa Cano, Enric Juezas, Borja López Collado, María Maroto, 
Carles Sanjaime, Bruno Tamarit i Guille Zavala
Producció: Institut Valencià de Cultura / Teatre del Poble Valencià

L’efemèride del 150 aniversari del 
naixement de Blasco Ibáñez ens està 
ajudant a rellegir la seua literatura en el 
context social i cultural contemporani. 
L’espectacle que proposa l’Institut Valencià 
de Cultura es concreta en l’adaptació 
teatral de la novel·la ‘Els quatre genets de 
l’Apocalipsi’, conclosa en 1916, instal·lat 
l’escriptor en un París assetjat per la 
guerra. Aquesta novel·la de fama mundial 
és una història d’amor i de conflicte 
familiar en un context destructiu i tràgic: 
la gran guerra europea.

La efeméride del 150 aniversario del 
nacimiento de Blasco Ibáñez nos está 
ayudando a releer su literatura en el 
contexto social y cultural contemporáneo. El 
espectáculo que propone el Institut Valencià 
de Cultura se concreta en la adaptación 
teatral de la novela ‘Els quatre genets de 
l’Apocalipsi’, acabada en 1916, instalado 
el escritor en un París asediado por la 
guerra. Esta novela de fama mundial es una 
historia de amor y de conflicto familiar en un 
contexto destructivo y trágico: la gran guerra 
europea.

* Preu de les entrades:  10 euros (públic general), 8 euros (socis del Club de l’Espectador) i 8 
euros (joves de fins a 25 anys).  
A la venda en taquilla i a través d’Internet a www.ticketalcoi.com.

Dimarts

MAIG

20:00 h
30

JiA
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Durada:  90 minuts
Gènere: Teatre
Idioma: Valencià
Autora: Gemma Miralles
Direcció: Gemma Miralles i Cristina Lügstenmanm
Intèrprets: Pepa Miralles, Pep Sellés, Vicent Pastor, Gemma Miralles, Marta Chiner, Rafa 
Segura i Aina Gimeno
Producció: La Dependent - Institut Valencià de Cultura

En l’obra es tracta la pèrdua, a través 
de les prohibicions i persecucions, de la 
identitat i la cultura del poble morisc. 
El patiment d’una societat sotmesa 
que lluita per preservar la seua religió i 
costums. Mitjançant tres generacions es 
veurà l’evolució de la repressió, abans i 
després de l’expulsió. Les protagonistes 
(tres dones) patiran l’abandó amb 
diferents cares i hauran d’enfrontar-se a 
la lleialtat vers la família i la seua fe. Tres 
moments de decisions transcendents, que 
marcaran la resta de les seues vides.

En la obra se trata la pérdida, a través de 
las prohibiciones y persecuciones, de la 
identidad y la cultura del pueblo morisco. 
El sufrimiento de una sociedad sometida 
que lucha para preservar su religión y 
costumbres. Mediante tres generaciones se 
verá la evolución de la represión, antes y 
después de la expulsión. Las protagonistas 
(tres mujeres) sufrirán el abandono con 
diferentes caras y tendrán que enfrentarse 
a la lealtad verso la familia y su fe. Tres 
momentos de decisiones trascendentes, que 
marcarán el resto de sus vidas.

* Preu de les entrades:  10 euros (públic general), 8 euros (socis del Club de l’Espectador) i 8 
euros (joves de fins a 25 anys).  
A la venda en taquilla i a través d’Internet a www.ticketalcoi.com.

Dimecres

MAIG

21:00 h
31

JiA

La Dependent - Institut Valencià de  
Cultura / Teatre del Poble Valencià

DE SUKEI A NAIMA *estrena absoluta

XXVII MOSTRA DE TEATRE D’ALCOI
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Orquestra de Cambra de l’Empordà

CONCERTO A TEMPO 
D’UMORE de Jordi Purtí *estrena al País Valencià

Durada: 75 minuts
Gènere: Concert teatralitzat
Autor i director: Jordi Purtí
Direcció musical: Carles Coll
Intèrprets: Orquestra de Cambra de l’Empordà (Naeon Kim, Natalia Klymyshyn, Nacho 
Lezcano, Cecília Burguera, David Sanmartí, Tamara Caño, Sergi Ruíz, Queralt Garcia, 
Carles Coll Bardés, Tigran Yeritsyan, Mónica Cruzata i Juan Pablo Serna)
Producció: TiP Produccions S.C. i Agrupació Enllaç Musical

Un concert teatral dirigit a tots els públics. 
Un espectacle còmic i musical amb una 
banda sonora formada per les peces més 
conegudes dels autors més reconeguts 
de la música clàssica. Teatre de gest 
amb molt d’humor. Dotze músics i un 
director d’orquestra que fan transcórrer la 
música clàssica per situacions realment 
inversemblants. 

Un concierto teatral dirigido a todos los 
públicos. Un espectáculo cómico y musical 
con una banda sonora formada por las 
piezas más conocidas de los autores más 
reconocidos de la música clásica. Teatro 
gestual con mucho humor. Doce músicos y un 
director de orquesta que hacen transcurrir 
la música clásica por situaciones realmente 
inverosímiles.

* Preu de les entrades:  10 euros (públic general), 8 euros (socis del Club de l’Espectador) i 8 
euros (joves de fins a 25 anys).  
A la venda en taquilla i a través d’Internet a www.ticketalcoi.com.

Dijous

JUNY

21:00 h
1

TP
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Pepa Plana

PARADÍS PINTAT
Durada: 65 minuts
Gènere: Teatre
Idioma: Català
Idea original i guió: Feruccio Cainero i Pepa Plana 
Direcció: Feruccio Cainero
Pallassa: Pepa Plana
Veu en off: David Verdaguer 
Producció: La Vaca Flaca

Qui no ha vist a casa o al menjador dels 
tiets un d’aquells quadres religiosos plens 
d’angelets? Doncs un d’aquests éssers 
innocents protagonitza l’últim espectacle 
de la pallassa Pepa Plana, que aquest 
cop treballa amb el dramaturg i director 
Ferruccio Cainero, gran coneixedor de la 
Commedia dell’Arte. L’àngel protagonista 
vol volar per ser àngel de la guarda i no 
se’n surt. Però no li fa res no saber volar, 
perquè pensa anar per sota de l’aigua, on 
creu que li serà més fàcil moure’s.

¿Quién no ha visto en casa o en el comedor 
de los tíos uno de aquellos cuadros religiosos 
llenos de angelitos? Pues uno de estos seres 
inocentes protagoniza el último espectáculo 
de la payasa Pepa Plana, que en esta 
ocasión trabaja con el dramaturgo y director 
Ferruccio Cainero, gran conocedor de la 
Commedia dell’Arte. El ángel protagonista 
quiere volar para ser ángel de la guarda y 
no lo consigue. Pero no se lo impide no saber 
volar, porque piensa ir por debajo del agua, 
donde cree que le será más fácil moverse.

* Preu de les entrades: 10 euros (públic general), 8 euros (socis del Club de l’Espectador) i 8 
euros (joves de fins a 25 anys).  
A la venda en taquilla i a través d’Internet a www.ticketalcoi.com.

Divendres

JUNY

20:30 h
2

JiA

XXVII MOSTRA DE TEATRE D’ALCOI
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La increíble historia de Violín

ARA MALIKIAN
Durada: 135 minuts
Gènere: Música de violí 
Producció: Sueños Musicales

Després de dos intensos anys de gira 
amb Ara 15, en la qual Malikian ens 
anava desgranant la seua biografia vital 
i musical, ara és el violí qui inspira a 
Ara un nou repertori recollit en el disc 
‘La increíble historia de Violín’, i on el 
protagonista és el seu violí. Un violí que 
va nàixer a Mòdena i va viatjar fins a a el 
Líban per a trobar-se amb un xicotet Ara 
de tres anys, al que el seu pare, també 
violinista, va ensenyar   a tocar, i del qual 
ja no es separaria.

Tras dos intensos años de gira con Ara 15, 
en la que Malikian nos iba desgranando su 
biografía vital y musical, ahora es el violín 
quien inspira a Ara un nuevo repertorio 
recogido en el disco La increíble historia de 
Violín, y donde el protagonista es su violín. 
Un violín que nació en Módena y viajó hasta 
al Líbano para encontrarse con un pequeño 
Ara de tres años, al que su padre, también 
violinista, enseñó a tocar, y del que ya no se 
separaría.

* Preu de les entrades: 30 i 32 euros. 
A la venda en taquilla i a través d’Internet a www.yalastengo.com.

Diumenge

JUNY

19:30 h
11

TP
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Dimecres 21 i dijous 22 de juny

CONSERVATORI MUNICIPAL  
DE DANSA D’ALCOI 

Divendres 23 de juny

CENTRO DE DANZA B&B 

Dissabte 24 de juny

BALLET INMA CORTÉS

Diumenge 25 de juny

BALLET VIRGINIA BOLUFER

Dimecres 28 de juny

MASTERS BALLET

Divendres 30 de juny

CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA

Dissabte 1 de juliol

BALLET ANA BOTELLA 

Dimecres 5 de juliol

A3 DANZA

GALES FI DE CURS
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Ja fa temps que el públic i la crítica de tota 
Espanya reconeix al Cor de la Generalitat 
Valenciana com una de les millors 
agrupacions corals d’aquest país. Aquest 
prestigi se’l va guanyar en la primera 
etapa de la seua trajectòria, des de la seua 
creació en 1987, amb el nom de Cor de 
València, i l’ha mantingut brillantment 
en l’última, des de 2006, com a cor titular 
de les temporades líriques del Palau de 
les Arts. En aquesta ocasió el Cor de la 
Generalitat ens proposa un repertori de 
conegudes peces d’òpera i sarsuela, un 
fermall de luxe a la temporada del Teatre 
Calderón.

Ya hace tiempo que el público y la crítica 
de toda España reconoce al Cor de la 
Generalitat Valenciana como una de las 
mejores agrupaciones corales de este país. 
Este prestigio se lo ganó en la primera etapa 
de su trayectoria, desde su creación en 1987, 
con el nombre de Cor de València, y lo ha 
mantenido brillantemente en la última, desde 
2006, como coro titular de las temporadas 
líricas del Palau de les Arts. En esta ocasión 
el Cor de la Generalitat nos propone un 
repertorio de conocidas piezas de ópera y 
zarzuela, un broche de lujo a la temporada 
del Teatro Calderón.

* Preu de les entrades: 7 euros (públic general), 5 euros (socis del Club de l’Espectador) i 5 
euros (joves de fins a 25 anys i jubilats).  
A la venda en taquilla i a través d’Internet a www.ticketalcoi.com.

Divendres

JULIOL

20:00 h
7

Gala d’Òpera i Sarsuela

COR DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA
Gènere: Gala d’òpera i sarsuela
Producció: Cor de la Generalitat Valenciana

TP

AVANÇ
TEMPORADA

2017/2018

- 30 de setembre -
‘LA AUTORA DE LAS MENINAS’

amb Carmen Machi

- 13 de setembre -
‘VUELOS’

de Aracaladanza

- 11 d’octubre -
‘LES AVENTURES DE T. SAWYER’

de La Teta Calva

- 28 d’octubre -
LEÓN BENAVENTE
presentant el disc ‘2’




