
Col·laboren:

5 d’octubre /
1 de desembre  2019

Programa d’activitats



27 SETEMBRE a les 22:00 h 
Parc de l’Alqueria de Ricós (CAMPANAR)

28 SETEMBRE  a les 22:00 h
Carrer del Poeta Josep Cervera i Grifol (MONT-OLIVET)

29 SETEMBRE a les 20:00 h
Plaça de l’Església - Carrer de l’Arquebisbe Olaechea 
(SANT MARCEL·LÍ)

4 OCTUBRE a les 22:00 h
Parc Central. Plaça de Demetrio Ribes (MALILLA)

5 OCTUBRE a les 22:00 h
Plaça de Santa Apol·lònia (LA CREU DEL GRAU)

6 OCTUBRE a les 20:00 h
Plaça del Santíssim Crist de Natzaret (NATZARET)

Bastià 
i Bastiana
Wolfgang Amadeus Mozart

Òpera en un acte a càrrec del Centre de 
Perfeccionament Plácido Domingo de Les Arts

t’acosta l’òpera 
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5 d’octubre
1 de desembre
2019

CULTURA ALS BARRIS és una iniciativa 
de la Regidoria de Patrimoni i Recursos 
Culturals de l’Ajuntament de València 
que sorgix com una aposta per la 
descentralització de la cultura, i l’accés 
lliure i igualitari de la ciutadania a l’oferta 
cultural de la ciutat.

Una ocasió per a oferir unes programacions 
culturals que donen protagonisme als 
diferents espais de la ciutat. Una proposta 
de participació activa i una invitació a la 
ciutadania per a reivindicar els espais de 
proximitat com a generadors i receptors 
d’activitat cultural.
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OCTUBRE/5 a les 22:00 h
Monòleg d’humor, a càrrec d’Álex Martínez. Públic 
jove/adult.  

OCTUBRE/6 a les 19:30 h
Màgia. Hago chas y Aparisi a tu lado, a càrrec de Ru-
bén Aparisi. Per a tots els públics.

OCTUBRE/26 a les 17:00 h
Concert de l’Agrupació Musical Santa Cecília del Grau,  
dirigida per Pere Adrià Sánchez Castelló. Tots els públics.

OCTUBRE/27, a les 12:00 h
Contacontes. La maleta de Jordiet, a càrrec d’El Gran 
Jordiet. 

NOVEMBRE/23, a les 18:00 h
Espectacle de poesia i música. Abraparaula, a càrrec 
del grup Versonautas. Per a tots els públics.

AIORA
Esplanada del parc d’Aiora

32

ARRANCAPINS
Centre Cultural i Esportiu d’Abastos (c/Alberic, 18)

11-67-70-71-72-89-90-93-N4-N5-N89-N90

OCTUBRE/19 a les 17:00 h
Concert de l’Agrupación Musical San José de Pignatelli, 
dirigida per Rafael Vizcaíno Cambra. Tots els públics.

OCTUBRE/20 a les 12:30 h
Dansa contemporània. Programa doble: Malva-Rosa,  
a càrrec del grup FIC – EBC Danza; U, a càrrec d’Eva 
Bertomeu cía. de Danza. Per a tots els públics.
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NOVEMBRE/16, a les 19:00 h
Monòleg. Mare no hi ha més que una, a càrrec d’Óscar 
Tramoyeres. Públic jove/adult.

NOVEMBRE/17, d´11:00 a 14:00 h
Taller de jocs de taula. A càrrec d’Homoludicus. Pú-
blic jove.

DESEMBRE/1, a les 18:00 h
Concert de música. Rock Road Trio, a càrrec de Medi-
terranean Guitar (Toni Cotolí, Eva Dinora i Gloria Aleza). 
Per a tots els públics.

BENICALAP
Plaça Nova de l’Església   

OCTUBRE/12 a les 19:30 h
Teatre d’improvisació, a càrrec de la cia. Subit! Públic 
jove/adult.

OCTUBRE/13 a les 12:30 h
Concert de música pop. A càrrec de Natali McPears. 
Públic jove/adult.  

NOVEMBRE/9 a les 18:00 h
Màgia i humor. El Mago Piter. Per a tots els públics.

NOVEMBRE/10, a les 12:00 h
Circ. Batuclown, a càrrec d’Apec-Món Baraka Nou 
Circ. Per a tots els públics.

NOVEMBRE/30, a les 17:00 h
Concert de l’Agrupació Musical de Benicalap, dirigida 
per Vicente Faubel Vidagany. Per a tots els públics. 

12-28-N10
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CAMPANAR
Plaça de l’Església

SETEMBRE/27, a les 22:00 h
Òpera. Bastià i Bastiana, de W. A. Mozart. La represen-
tació tindrà lloc al Parc de l’Alqueria de Ricós. Per a tots 
els públics.

OCTUBRE/12 a les 20:00 h
Monòleg d’humor. Sobrevivint a l’adolestrenta, a càr-
rec de Pilu Fontán i Rocío Ladrón de Guevara (Teatro 
del Contrahecho). Públic jove/adult.

OCTUBRE/13 a les 18:00 h
Contacontes. Contes a dins d’una caixa, a càrrec de 
Núria Urioz. Públic infantil/familiar.

NOVEMBRE/9 a les 12:30 h
Concert de la Banda de Música de Campanar, dirigida 
per Juan José Navarro Brisa. Per a tots els públics.

NOVEMBRE/10, a les 12:30 h
Dansa contemporània. La vuelta al mundo en 80 años, 
a càrrec de la cia. La Casa Amarilla. Tots els públics.

62-64-92-98-99-N3

EL CABANYAL-CANYAMELAR
 Plaça de l’Església dels Àngels

31-32-81-
98-99-N1

OCTUBRE/5 a les 17:00 h
Concert de la Societat Musical Amics de Benifaraig, 
dirigida per Jaume Castelló Moragón. Per a tots els 
públics.



7

OCTUBRE/6 a les 12:30 h
Dansa contemporània. Mukuki, a càrrec de la cia. 
EnÁmbar Danza. Per a tots els públics.

OCTUBRE/26 a les 19:30 h
Monòleg d’humor. És per vosaltres, a càrrec de Rafa 
Alarcón. Públic jove/adult.

OCTUBRE/27, a les 17:30 h
Exhibició de danses populars valencianes, a càrrec de 
la cia. Els Bessons. Per a tots els públics. 

NOVEMBRE/23, a les 18:00 h
Concert de música. Rock Road Trio, a càrrec de a càr-
rec de Mediterranean Guitar (Toni Cotolí, Eva Dinora i 
Gloria Aleza). Per a tots els públics.

ELS ORRIOLS

OCTUBRE/12, a les 19:00 h
Contacontes. Contes a dins d’una caixa, a càrrec de 
Núria Urioz. Públic infantil/familiar.

OCTUBRE/13, a les 19:00 h
Concert. Músiques del món, a càrrec de Besarabia. Per 
a tots els públics.

NOVEMBRE/9, de 10:00 a 14:00 h i de 17:00 a 19:00 h
Taller de serigrafia. Tot el veïnat podrà participar en la 
realització d’un taller de serigrafia. Coordinat per Orriols 
Convive i Kavam Arte y Sociedad. Tots els públics.

11-12-16-89-90-N2-N89-N90

Plaça de l’Ermita
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OCTUBRE/5 a les 18:00 h
Concert de música popular. Cançons de tardor, a càr-
rec de Las Reinas Magas. Públic familiar.

OCTUBRE/6 d´11:30 a 13:30 h
Taller de circ, a càrrec de Gran Fele. Tots els públics.

OCTUBRE/26 a les 17:00 h
Concert del Centre Instructiu Musical de Benimaclet, 
dirigit per Ramón Ramírez Beneyto. Tots els públics.

OCTUBRE/27, a les 12:00 h
Màgia i humor. Tachán, aquellos años mágicos, a càr-
rec de Kekoperfil (Saga Producciones). Tots els públics.

NOVEMBRE/23, de 17:00 a 19:00 h
Taller de manualitats. Toc, toc, obri la muralla, a càrrec 
de Que viene el Lobo. Públic infantil.

NOVEMBRE/10, a les 12:30 h
Poesia. Romancer, a càrrec de  David Vidal. Espectacle 
de poesia i humor en què s’exposen el textos i les for-
mes de recitar dels nostres avantpassats. Per a tots els 
públics.

NOVEMBRE/30, a les 18:00 h
Màgia i humor. Tachán, aquellos años mágicos, a càrrec 
de Kekoperfil (Saga Producciones). Màgia per a tota la 
família a càrrec d’este mag que amb el seu peculiar hu-
mor agrada a tots els públics.

LA CARRASCA
Plaça de Fra Lluís Colomer

18-30-31-71-81-89-93-98-N1-N89



9

OCTUBRE/19, a les 17:00 h
Concert de l’AC Falla Jerónima Galés-Litógrafo Pascual 
i Abad, dirigida per Rebeca López Pérez. Tots els públics.

OCTUBRE/20, a les 18:30 h
Monòleg d’humor, a càrrec d’Álex Martínez. Públic jove/
adult.

NOVEMBRE/16, a les 18:00 h
Poesia. Estellés: de mà en mà, a càrrec de Francesc 
Anyó i Borja Penalba. Públic jove/adult.

NOVEMBRE/17, a les 12:00 h
Concert de música, a càrrec de 5 en Swing. Per a tots 
els públics.

DESEMBRE/1, d´11:30 a 13:30 h
Taller infantil. La ciutat sota els meus peus, a càrrec 
d’Arquilecturas. Públic infantil/familiar.

LA CREU COBERTA
Plaça d’Holanda

9-10-18-27-64-99-N6

LA CREU DEL GRAU
Parc Gas Lebon (Municipi de la Roda-Vicent Beltran Grimal)

OCTUBRE/5, a les 22:00 h
Òpera. Bastià i Bastiana, de W. A. Mozart. La represen-
tació tindrà lloc a la plaça de Santa Apol·lònia. Per a tots 
els públics.

OCTUBRE/6 a les 19:30 h
Música clàssica. Una hora amb Marxant, a càrrec del 
Grup Marxant. Públic familiar.

4-19-30-40-92-N8
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OCTUBRE/26 a les 18:30 h
Màgia i humor. El Mago Piter. Per a tots els públics.

OCTUBRE/27, a les 12:30 h
Concert de l’Agrupació Musical de Massarrojos, di-
rigida per Idelfonso Martos Carretero. Per a tots els 
públics.

NOVEMBRE/23, de 17:30 a 19:30 h
Taller de manualitats. Fent falla, a càrrec de Rafael 
Martínez. Per a tots els públics.

LA LLUM
Plaça de les Tretze Roses 

OCTUBRE/19 d´18:30 a 20:30 h
Taller de gravat, a càrrec de Paco Pellicer - Fet d’encàr-
rec. Públic infantil/familiar.

OCTUBRE/20, a les 18:30 h
Monòleg d´humor. És per vosaltres, a càrrec de Rafa 
Alarcón. Públic jove/adult.

NOVEMBRE/16, a les 18:00 h
Concert de la Unió Musical l’Horta de Sant Marcel•lí, 
dirigida per Juan Carlos López Luján. Tots els públics.

NOVEMBRE/17, a les 12:00 h
Concert líric. Repertori de sarsuela, a càrrec de la cia. 
Saga Producciones. Per a tots els públics.

DESEMBRE/1, a les 12:00 h
Teatre de titelles. Blancaneus i altres nans, a càrrec de 
la cia. La Estrella. Públic infantil/familiar.

70-71-73-93-98-99-N5
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LA MALVA-ROSA
Parc de l’Ermita de Vera, c/ Cristóbal Llorens  

OCTUBRE/5 a les 19:30 h
Màgia i humor. Tachán, aquellos años mágicos, a càr-
rec de Kekoperfil (Saga Producciones). Tots els públics.

OCTUBRE/6 a les 18:30 h
Contacontes. La historia interminable, a càrrec de Re-
bombori Cultural. Per a tots els públics. 

OCTUBRE/26 a les 17:00 h
Concert de la Sociedad Ateneo Musical del Puerto, di-
rigida per Isidro Coll Ballesteros. Per a tots els públics.

OCTUBRE/27, a les 12:00 h
Teatre de titelles. Blancaneus i altres nans, a càrrec de 
la cia. La Estrella. Públic infantil/familiar.

NOVEMBRE/23, a les 19:30 h
Concert de música pop. A càrrec de Natali McPears. 
Públic jove/adult.

19-31-92-99-N1

LA RAÏOSA
Parc del carrer d’Uruguai

OCTUBRE/19, a les 19:30 h 
Exhibició i taller de dansa oriental. Mediterráneo, a 
càrrec de Sara Guirado Oriental Dance Expressions. 
Per a tots els públics.

OCTUBRE/20, a les 12:00 h
Concert de música popular. Cançons de tardor, a càr-
rec de Las Reinas Magas. Públic familiar.

9-10-11-27-64-89-90-N6-N89-N90
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NOVEMBRE/16, a les 19:00 h
Monòleg d’ humor. Piter Pardo. Per a públic jove/adult.

NOVEMBRE/17, d´11:30 a 13:30 h
Jocs populars, a càrrec de Tot Animació. Públic infan-
til/familiar.

DESEMBRE/1, a les 12:30 h
Concert de la Societat Musical La Unió de Tres For-
ques, dirigida per Vicente Reche Ruiz.Tots els públics.

OCTUBRE/12, a les 19:00 h
Dansa contemporània. Espectacle No Half Measures, i, 
en finalitzar, col•loqui al voltant de l’actuació, a càrrec de 
Taiat Dansa. Tots els públics.

OCTUBRE/13, a les 13:00 h
Concert del Centro Instructivo Musical Banda de Torre-
fiel, dirigit per Vicent Català Borràs. Per a tots els públics.

NOVEMBRE/9, d´11:30 a 13:30 h
Taller de manualitats. Toc, toc, obri la muralla, a càrrec 
de Que viene el Lobo. Públic infantil.

NOVEMBRE/10, a les 12:00 h
Contacontes. Xip, Xap, conte contat, a càrrec d’El Tio 
Vicent. Públic infantil/familiar.

NOVEMBRE/30, a les 18:30 h
Cine mut més música en viu. Amb l’actuació de Swin-
glöide Trio.

LES TENDETES
Carrer de Gregori Gea (Passeig de vianants)

28-79-94-95-98-N10
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SETEMBRE/28, a les 22:00 h
Òpera. Bastià i Bastiana, de W. A. Mozart. La represen-
tació tindrà lloc al carrer del Poeta Josep Cervera i Gri-
fol. Per a tots els públics.

MONT-OLIVET
Plaça de les Bandes de Música 

13-15-25-35-95-N9

MALILLA
Parc del carrer d’Oltà  

OCTUBRE/4, a les 22:00 h
Òpera. Bastià i Bastiana, de W. A. Mozart. La represen-
tació tindrà lloc al Parc Central-Plaça de Demetrio Ri-
bes. Per a tots els públics.

OCTUBRE/6, a les 12:00 h
Concert del Centro Instructivo Musical de Caste-
llar-Oliveral, dirigit per Manuel Baixauli Ferrer.

OCTUBRE/26, a les 18:00 h
Contacontes. Contes dels Germans Grimm, a càrrec 
de Mario Cerro (La Jauria Teatre). 
Per a tots els públics.

OCTUBRE/27, a les 12:00 h
Concert de música pop. A càrrec de Natali McPears. 
Públic jove/adult.

NOVEMBRE/23, a les 17:30 h
Màgia i humor. Imaginamagia, a càrrec de Magic 
Mazo. Per a tots els públics.

6-8-18-N7
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OCTUBRE/19, a les 20:00 h
Concert de música. Sax Travels, a càrrec de Púrpura 
Pansa Saxophone Quartet. Per a tots els públics.

OCTUBRE/20, a les 18:30 h
Monòleg d’humor. Sobrevivint a l’adolestrenta, a 
càrrec de Pilu Fontán i Rocío Ladrón de Guevara (Tea-
tro del Contrahecho). Públic jove/adult.

NOVEMBRE/16, a les 18:00 h
Combat d´il•lustradors. Espectacle Drawing Fighters. 
Per a tots els públics.

DESEMBRE/1, a les 11:30 h
Concert de l’Agrupación Musical Carrera Fuente de 
San Luis, dirigida per Dídac Bosch Alcaina. Per a tots 
els públics.

NATZARET
Plaça del Santíssim Crist de Natzaret  

OCTUBRE/5 a les 17:00 h
Concert del Centre de Música i Dansa de Natzaret, 
dirigit per Vicente Roig Gimeno. Per a tots els públics.

OCTUBRE/6 a les 20:00 h
Òpera. Representació de Bastià i Bastiana, a càrrec de 
Les Arts Volant (Palau de les Arts-GVA). Tots els públics.

OCTUBRE/26 a les 20:00 h
Concert de música flamenca pop, a càrrec de Yambú. 
Per a tots els públics.

4-30-95-N8
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NOVEMBRE/23, de 17:00 a 19:00 h
Jocs populars, a càrrec de Tot Animació. Públic infan-
til/familiar.

NOVEMBRE/24, a les 12:00 h
Concert. Guitarras del Mediterráneo, amb Irene de 
la Rosa, a càrrec de a càrrec de Mediterranean Guitar 
(Toni Cotolí i Javier Zamora). Per a tots els públics

NOU MOLES
Plaça de Roma

OCTUBRE/5 a les 19:30 h
Concert de música. Sax Travels, a càrrec de Púrpura 
Pansa Saxophone Quartet. Per a tots els públics.

OCTUBRE/6, de 12:00 a 13:30 h
Contacontes. Conte i taller participatiu de titelles per 
a xiquets i xiquetes, a càrrec de Pequearts. Públic in-
fantil/familiar.

OCTUBRE/26 a les 19:00 h
Exhibició i taller de dansa oriental. Mediterráneo, a 
càrrec de Sara Guirado Oriental Dance Expressions. 
Per a tots els públics.

OCTUBRE/27, a les 12:00 h
Concert de la Banda SIOAM de Benimàmet, dirigida 
per Miguel Molina Ruiz. Per a tots els públics.

NOVEMBRE/23, a les 17:30 h
Exhibició de danses populars valencianes, a càrrec de 
la cia. Els Bessons. Per a tots els públics. 

70-73-93-95-N4
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PATRAIX
Plaça de Patraix

OCTUBRE/18 a les 18:30 h
Cant d’albaes. Albaes i cant d’estil de La Rondalla Borda 
i amics amb la col·laboració de l’Esmutrad. Per a tots 
els públics.

OCTUBRE/19, a les 20:00 h
Concert de música tradicional valenciana. Despullat, a 
càrrec de Pep el Botifarra. Per a tots els públics.

OCTUBRE/20, a les 13:00 h
Dansa. Restauració de les danses de Patraix, a càrrec 
de Grup de Danses La Carraspera. Tots els públics.

NOVEMBRE/17, a les 18:30 h
Concert de música. Rock Road Trio, a càrrec de a càr-
rec de Mediterranean Guitar (Toni Cotolí, Eva Dinora i 
Gloria Aleza). Per a tots els públics.

DESEMBRE/1, a les 12:00 h
Concert del C.I.M. Tendetes, dirigit per Patricia Ro-
zalén Serrador. Per a tots els públics.

9-11-71-72-89-90-N5-N6

SANT MARCEL·LÍ 
Plaça de l’Església - Carrer de l’ Arquebisbe Olaechea

SETEMBRE/29, a les 20:00 h
Òpera. Representació de Bastià i Bastiana, a càrrec de 
Les Arts Volant. Per a tots els públics.

9-10-18-27-99-N6
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OCTUBRE/19, a les 20:00 h
Poesia. Romancer, a càrrec de David Vidal. Per a tots 
els públics.

OCTUBRE/20, a les 19:00 h
Dansa contemporània. Blasco, a càrrec de la cia. Bo-
dí-Guerra. Per a tots els públics.

NOVEMBRE/16, a les 18:00 h
Teatre d’improvisació, a càrrec de Subit! Públic jove/
adult.

DESEMBRE/1, a les 11:30 h
Concert de la Societat Musical Unió de Pescadors, di-
rigida per Samuel Pérez Ortega. Per a tots els públics.

OCTUBRE/12, de 18:30 a 20:30 h
Taller i espectacle participatiu de circ, a càrrec d’Apec-
Món Baraka Nou Circ. Per a tots els públics.

OCTUBRE/13, a les 12:00 h
Teatre infantil. Click, a càrrec d’Ameba Teatre. Per a 
tots els públics.

NOVEMBRE/9, a les 18:00 h
Concert. Guitarras del Mediterráneo, a càrrec de a 
càrrec de Mediterranean Guitar (Toni Cotolí i Javier Za-
mora). Per a tots els públics.

SANT PAU
Carrer del Comptat, s/n

62-99-N3
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NOVEMBRE/10, a les 12:30 h
Teatre d’improvisació,  a càrrec de la cia. Subit! Públic 
jove/adult.

NOVEMBRE/30, de 17:00 a 19:00 h
Tallers participatius de terrisseria i paper reciclat, a 
càrrec d’Art e Maña. Públic infantil/familiar.

OCTUBRE/12, a les 18:30 h
Contacontes. Subhasta de contes, a càrrec de Vicent 
Cortés. Per a públic infantil/familiar.

OCTUBRE/13, a les 19:00 h
Monòleg d’humor. Mare no hi ha més que una, a càr-
rec d’Óscar Tramoyeres. Públic jove/adult.

NOVEMBRE/9, a les 17:00 h
Concert de l’Agrupació Musical de Patraix, dirigida per 
Juan Antonio Pérez Pardo. Per a tots els públics.

NOVEMBRE/10, a les 12:30 h
Espectacle-taller de dansa. Mis brazos, mis codos, 
mis pies y mi boca, a càrrec de Yolanda Peña. Públic 
infantil/familiar.

NOVEMBRE/30, a les 18:00 h
Música clàssica. Una hora amb Marxant, a càrrec del 
Grup Marxant. Públic familiar.

SOTERNES
Parc del carrer de la Senda de Sant Miquel de Soternes

73-93-95-98-99-N4-N5
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OCTUBRE/12, d´18:00 a 20:00 h
Tallers participatius de jocs reciclats i socarrat, a càr-
rec d’Art e Maña. Públic infantil/familiar.

OCTUBRE/13, a les 12:00 h
Espectacle musical. Cuentos de piratas, a càrrec d’Ar-
tea Espai. Públic infantil/familiar.  

NOVEMBRE/9, a les 17:00 h
Concert de l’Agrupació Musical Gayano Lluch, dirigida 
per Rafael Vizcaíno Cambra. Per a tots els públics.

NOVEMBRE/10, a les 18:00 h
Teatre d´humor. Chimichangs Comedy Band a càrrec 
de Juja Teatre. Públic jove/adult.

NOVEMBRE/30, a les 17:30 h
Teatre de titelles. Galletas de jengibre, a càrrec de la 
cia. Títeres de Cuento. Per a tots els públics.

 

TORREFIEL
 Plaça del Bisbe Laguarda 

6-12-26-60-64-89-90-N89-N90

OCTUBRE/12, a les 20:00 h
Teatre d´humor. Chimichangs Comedy Band, a càrrec 
de Juja Teatre. Públic adult.

OCTUBRE/13, a les 12:30 h
Màgia i humor. Hago chas y Aparisi a tu lado, a càrrec 
de Rubén Aparisi. Per a tots els públics.

TRINITAT
Carrer Almassora, 51

6-11-16-26-89-90-98-N2-N10-N89-N90
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NOVEMBRE/9, de 17:00 a 19:00 h
Taller infantil. La ciutat sota els meus peus, a càrrec 
d’Arquilecturas. Públic infantil/familiar.

NOVEMBRE/10, a les 17:30 h
Dansa contemporània. Que está por venir, a càrrec de 
TransferMove cia. de danza. Tots els públics

NOVEMBRE/30, a les 17:30 h
Circ. Espectacle Abatido Circus, a càrrec d’Apec-Món 
Baraka Nou Circ. Per a tots els públics.

OCTUBRE/19, a les 17:00 h
Concert de l’Agrupación Musical San Isidro, dirigida 
per Rafael Lasso Gómez-Zurdo. Per a tots els públics.

OCTUBRE/20, a les 18:00 h
Teatre de titelles. Eko, a càrrec de la cia. Muppetece 
Teatro. Públic infantil/familiar.

NOVEMBRE/16, a les 18:30 h
Dansa flamenca i espanyola. Flor de mayo, a càrrec de 
la cia. Marea Danza. Per a tots els públics.

NOVEMBRE/17, a les 12:00 h
Màgia i humor. El Mago Piter. Per a tots els públics.

DECEMBRE/1, a les 12:30 h
Monòleg d’humor. Mare no hi ha més que una, a càr-
rec d’Óscar Tramoyeres. Públic jove/adult.

VARA DE QUART-
TRES FORQUES
Parc de la pèrgola del carrer d’Emili Lluch 

71-72-73-99-N5
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Àlex Martínez. Pertany a València Comedy, combina l’stand up 
comedy amb la música en clau d’humor.
Ameba Teatre, Click!!! Entranyable i divertit espectacle de carrer 
en clau de clown per a públic familiar amb Gàrgara i Precari com 
a protagonistes i el seu estudi de fotografia ambulant.
Apec-Món Baraka Nou Circ
-Taller de circ. Tots els participants seran els protagonistes del 
gran espectacle del circ.
-Abatido Circus, Juan M. Requena. Un pallasso –i tres perso-
natges– que amb ajuda del públic i molt d’humor se superarà a 
si mateix.
-Batuclown. Un espectacle que combina números de teatre i 
circ a ritme de samba.
Arquilecturas, La ciutat sota els meus peus. Projecte de Silvana 
Andrés i Sonia Rayos de continguts didàctics per a acostar l’ar-
quitectura als més menuts.
Art e Manya. Tallers d’artesania. Activitat de caràcter partici-
patiu en la qual disfrutarem de l’experiència del treball manual, 
utilitzant les tècniques artesanals com es feia antigament.
Artea Espai, Contes de pirates. Espectacle musical en el qual els 
pirates busquen grumets que s’embarquen en noves aventures.
Actors: Juanjo Fornás, Miquel Aparisi, Iván Cervera, Empar Este-
ve, Paula Sanchis i Tania Fernández.
Besarabia. Concert de músiques del món.
Intèrprets: Heidi Erbrich (violí), Jaume Pallardó (baix elèctric, ud, 
laouto i baglama), Eva M. Domingo (veu, darbuka, bendir, davul i 
guitarra).

PARTI-
CIPANTS
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Cia. Bodí-Guerra, Blasco. Espectacle on la dansa, literatura i 
música s’harmonitzen en un recorregut pel temps i l’espai per a 
parlar de la vida de Vicente Blasco Ibáñez.
Intèrprets: Pere Bodí i Álex Guerra.

Cia. Els Bessons. Danses populars valencianes. Mostra de dan-
sa i indumentària, acompanyada de música tradicional.

Cia. La Casa Amarilla, La vuelta al mundo en 80 años. Viatge 
per moments de la història que han omplert pàgines de llibres. 
Direcció: Cristina Gómez. Ballarines: Ana Lola Cosín, Cristina Gó-
mez. Coreografia: Cristina Gómez, Abel Martí, Ana Lola Cosín.
Cia. Muppetece Teatro, Eko el aviador. Conte amb titelles en el 
qual Eko relata la seua experiència amb un xiquet especial en 
mig del desert del Sàhara. Direcció:  Iván Soler.

Cia. Taiat Dansa, No Half Measures. Reflexió enfront del com-
portament dels ballarins segons l’espai i la dimensió, així com 
del significat de la dansa segons el lloc on es representa.
Coreografia: Meritxell Barberà i Inma García. Ballarins: Cristina 
Reolid i Mauricio Pérez.
Cia. Teatre de titelles La Estrella, Blancaneus i els set nans. Ver-
sió del clàssic infantil narrat de manera divertida i sorprenent 
pels pallassos Teatrín i Cuchufleta.
Cia. Títeres de Cuento, Galletas de jengibre. Història basada en 
un conte del segle XIX d’origen anglés acompanyat amb poe-
sies, cançons i música en directe.
Intèrprets: Elisa M. Matallín i Meli Redondo. Direcció: J. C. Marga-
llo i Elisa M. Matallín
Cinc en Swing. Una nova manera d’interpretar les cançons clàssi-
ques que ens han acompanyat en algun moment de la nostra vida.
Cine mut més música en viu. Projecció de curtmetratges amb 
música en directe a càrrec del grup Swingloïde Trío (guitarra, 
violí i percussió). 
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Coordinadora de Sociedades Musicales Federadas de la Ciudad 
de València. Té el seu origen al juliol de 1983, i agrupa 26 socie-
tats musicals; destaca la seua tasca en la promoció de la músi-
ca i la cultura. Des de l’any 2017 col·labora amb l’Ajuntament de 
València en les campanyes Cultura als Pobles i Cultura als Barris.
David Vidal, Romancer. Espectacle de poesia i humor en què 
s’exposen el textos i les formes de recitar dels nostres avan-
tpassats.
Drawing Fighters, Combat d’il·lustradors. Reconeguts il·lustra-
dors s’enfronten a un paper d’un metre i mig per comprovar qui 
ho fa millor segons el públic. Les votacions són a mà alçada.
El Gran Jordiet, La maleta de Jordiet. Sessió de contes amb hu-
mor, tendresa, valors i un toc de màgia. A càrrec de Jorge Juan 
Micó Gascó.
El Mago Piter, Màgia i humor. Espectacle de màgia i humor per a 
públic de zero a cent anys.
El Tio Vicent, Xip, xap, conte contat. Contes per a tot el públic, 
plens de cançons, endevinalles i altres coses semblants. A 
càrrec de Joanvi Cubedo.
EnÁmbar Danza, Mukuki. Espectacle en el qual colors, moviment 
i música ens transporten a un univers hipnòtic i molt “cuqui”. 
Idea i direcció: Cristina M. Gómez. Coreografia: Cristina M. Gómez 
amb Helena Gómez, Sandra F. Blanco i Noelia Arcos. Ballarines: 
Helena Gómez, Sandra F. Blanco i Cristina M. Gómez.
Eva Bertomeu. Dansa contemporània. 
-Malva-Rosa,  a càrrec del grup  FIC – EBC Danza
-U, a càrrec d’Eva Bertomeu cía. de Danza. 
Direcció, coreografia i interpretació: Eva Bertomeu.
Fet d’encàrrec – Paco Pellicer. Taller de gravat per a descobrir el 
procés d’estampació ensenyant totes les possibilitats del treball 
amb el paper i el tòrcul. 



24 25

Francesc Anyó i Borja Penalba, Estellés: de mà en mà. Barreja de 
versos i música on els protagonistes són els poemes de Vicent 
Andrés Estellés.

Gran Fele. Taller de circ. Activitat participativa per a tots els pú-
blics que permet experimentar les habilitats circenses en pri-
mera persona.

Grup de cambra Marxant, Una hora amb Marxant. Viatge per la 
història de la música. Espectacle didàctic per a tota la família.

Grup de danses La Carraspera. Restauració de les danses de 
Patraix. Espectacle de cultura valenciana on el ball tradicional i la 
indumentària de l’antic poble de Patraix són protagonistes.

Homoludicus. Col·lectiu dedicat a la divulgació dels més curiosos 
i divertits jocs de taula.

Juja Teatre, Chimichangs Comedy Band. Esquetxos d’humor 
sense pèls en la llengua. Espectacle que apunta directament al 
cervell per plorar de riure. Jano de Miguel i Juan Andrés González.

Las Reinas Magas, Cançons de tardor. Concert amb un progra-
ma variat de música popular, a càrrec de M.ª José Peris i Ana 
Conca (veus), Rosa Sánchez (acordió) i Úrsula Segarra (arpa).

La Rondalla Borda i amics (ESMUTRAD, Escola de Música Tradi-
cional de la Ciutat de València). Cantada d’albaes i cant d’estil. 
Els músics i cantaors oferiran una mostra de l’expressió autòc-
tona del repentisme i el cant melismàtic.

MagicMazo, Imaginamagia. Una hora carregada de riures, màgia 
i sobretot imaginació.

Marea Danza. Flor de mayo. Espectacle familiar de dansa en el 
qual jocs populars, palmes i acords de guitarra s’entrellacen per 
a celebrar la vida mediterrània a l’aire lliure.

Mario Cerro (La Jauría Teatre), Contes del germans Grimm. 
Contes narrats a través de la mímica i l’expressió corporal.
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Mediterranean Guitar: 
-Espectacle Guitarres del Mediterrani. Concert que combina la 
guitarra clàssica de Toni Cotolí i la flamenca de Javier Zamora per 
a oferir-nos la seua visió de la música a través de la guitarra.
-Espectacle Guitarres del Mediterrani amb Irene de la Rosa. 
Unió del ballet i la dansa contemporània espanyola i flamenca 
amb els diferents ritmes i estils de la guitarra clàssica de Toni 
Cotolí i la flamenca de Javier Zamora.

-Espectacle Rock Road Trio. Concert pedagògic sorprenent i 
innovador que presenta la formació i la història de la banda de 
rock a través d’instruments clàssics. Toni Cotolí (guitarra), Gloria 
Aleza (cello), Eva Dinora (veu).

Natali McPears, Soul i rhythm&blues. Trio acústic format per 
Natali McPears (veu), Pablo Monleón (guitarra) i Javi Cambra 
(saxo) versionant temes d’estos estils.

Núria Urioz, Contes a dins d’una caixa. S’obri la caixa i... n’apa-
reixen moltes més! Dins de cada caixeta hi ha un tresor.

Orriols Convive i Kavam Arte y Sociedad. Al llarg de la jornada, 
tot el veïnat podrà participar de manera lliure en la realització 
d’un taller de serigrafia.

Óscar Tramoyeres, Mare no hi ha més que una. Monòleg per 
a parlar de les mares, de com són, com parlen, com es comu-
niquen amb tu i de totes eixes coses que formen part del clan 
secret de les mares.

Pep el Botifarra. Concert de música tradicional valenciana: 
Despullat. Acompanyat només per una guitarra, Pep el Botifarra 
interpreta el seu repertori habitual, adornat amb divertides ex-
plicacions, anècdotes i dites populars. 
Pep Gimeno el Botifarra (veu, canya, morter, pandereta i postis-
ses (castanyoles)), Pere Ródenas (guitarra, pandero, quadrat i 
veu).
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Pequearts. Narració del “Conte amb sentits”; en finalitzar, taller 
participatiu de figures matxé.

Piter Pardo, Monòlegs màgics. Espectacle on l’humor ompli 
cadascun dels gestos i paraules, generant sorpresa i riallades 
incontrolades.

Púrpura Pansa Saxophone Quartet, Sax Travels. Quatre explo-
radors ixen en busca del “llenguatge universal” amb un recorre-
gut musical per diferents països i estils. 
Intèrprets: Javier Teruel , Héctor Andrés, Juanlu González i Ma-
nuel Moreno.

Qué viene el lobo, Toc, Toc, obri la muralla. Projecte cultural i 
lúdic amb taller, gimcanes i jocs, amb l’objectiu de fomentar la 
participació, el desenvolupament creatiu i el treball en equip.

Rafa Alarcón. Un mestre del monòleg capaç de combinar un es-
quetx surrealista amb l’stand-up més clàssic.

Rafael Martínez. Taller de falla. Fer ninots amb suro i fusta se-
guint el procés de creació dels artistes fallers.

Rebombori Cultural, Contacontes de la història interminable. 
Reinterpretació amb música i titelles de l’obra de Michael Ende 
en el quaranta aniversari de la seua publicació. 

Rubén Aparisi, Hago chas y Aparisi a tu lado. Màgia amb objec-
tes quotidians amb un resultat sorprenent i inesperat. Bon rotllo 
contagiós.

Saga Producciones

-Concert líric. Recorregut per les peces més significatives de la 
sarsuela a càrrec d’una soprano, un tenor i un pianista.

-Kekoperfil. Màgia per a tota la família a càrrec d’este mag que 
amb el seu peculiar humor agrada a tots els públics.
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Sara Guirado Oriental Dance Expressions, Mediterráneo. Mos-
tra didáctica de les diferents danses que hi ha als països de la 
Mediterrània.

Subit! Teatre d’humor. Espectacle d’improvisació. Els actors 
s’enfronten al desafiament de crear escenes basades en les 
propostes del públic.
Teatro del Contrahecho. 
-Monòleg Sobrevivint a la adolestrenta. Dos actrius de trenta 
anys s’unixen per a explicar-nos la seua “no crisi de la adoles-
trenta”.
Intèrprets: Pilu Fontant i Rocío Ladrón de Guevara. 
Tot Animació. Jocs populars valencians. Activitat participativa 
en la qual ensenyarem als més menuts jocs com ara les birles, el 
sambori, el pic i pala, etc.
TransferMove, Que está por venir. Espectacle de dansa con-
temporània que reflexiona sobre les preocupacions universals 
de l’ésser humà, el seu present i futur. 
Idea, coreografia i interpretació: Toni Aparisi i Iris Pintos. Música: 
Jesús Serrano
Versonautas, Abraparaula. Projecte de música i poesia dirigit 
per Roqui Albero i Ana Sanahuja; una experiència plena de ma-
tisos i contrastos, cap a un món sonor que va més enllà de la 
música i la poesia.
Vicent Cortés, Subhasta de contes. Contacontes amb una origi-
nal i insòlita subhasta, ja que les monedes de canvi no són me-
tàl·liques.
Yambú. Grup valencià amb una gran influència musical del sud, 
format per Rubén Barrera (baix i cors), Juan Ramón Roca (per-
cussió), Javier Salazar (guitarra solista) i Pedro Álvarez (guitarra 
rítmica i veu).
Yolanda Peña, Mis brazos, mis codos, mis pies y mi boca. Espec-
tacle-taller de dansa.



Tots els actes són 
d’accés lliure i gratuït

Esta programació pot patir canvis 
d’última hora a causa de les condicions de l’oratge.

Per a accedir a la informació actualitzada 
de la programació, consulta la web:
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