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CULTURA ALS BARRIS és una iniciativa de la Regi-
doria de Patrimoni i Recursos Culturals de l’Ajunta-
ment de València que sorgix com una aposta per la 
descentralització de la cultura, i l’accés lliure i igua-
litari de la ciutadania a l’oferta cultural de la ciutat.

Una ocasió per a oferir unes programacions cultu-
rals 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.

a l'aire lliure

Joan Ribó Canut                 Gloria Tello Company 
Alcalde de València Regidora de Patrimoni i Recursos Culturals
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02/10/2021, 18:00 h. Dansa contemporània + taller.
Yolanda Peña: Mis manos, mis codos, mis pies y mis 
brazos. Públic familiar.
Projecte que combina una actuació de dansa contem-

porània més un taller de dansa en família. Quatre poesies con-
formen el fil conductor de l’espectacle, al final del qual convida els 
xicotets espectadors a realitzar un taller de moviment.

03/10/2021, 12:00 h. Concert de música ètnica. 
Besarabia: Músiques del món. Tots els públics.
Intèrprets: Heidi Erbrich, violí; Jaume Pallardó, baix elèc-
tric, ud, laouto i baglama; Eva M. Domingo, veu, darbuka, 

bendir, davul i guitarra.

30/10/2021, 18:30 h. Monòlegs d’humor. 
Pau Blanco – Carol Tomàs. Públic jove/adult.
Pau Blanco tracta temes seriosos, delicats, controvertits: la 

idiotincràsia del nostre poble.... Carol Tomàs és una còmica referent 
de la terreta que aborda tot tipus de temàtiques al seu monòleg: 
les tradicions, la llengua, les noves tecnologies i com afecten a la 
societat, parla dels pobles de València i els seus costums... 

31/10/2021, 11:15 h. Concert de banda.
Agrupación Musical Santa Cecilia del Grao. Director: 
Adrià Sánchez Castelló. Tots els públics. Pertanyent a la 
Cosomuval.

21/11/2021, 12:00 h. Teatre infantil. 
Teatre de la Caixeta:  Contes i cançonetes de gats, rato-
lins i ratetes. Públic infantil. 

El ratolí Martín i la gateta Carlota, amb els seus coneguts contes i 
cançons, ens presentaran les més famoses històries de gats i ratolins. 
Autor: Vicent Vila. Actors: Saoro Ferré, Víctor Fajardo i Alicia Cabañero.

AIORA 4-30-32-40-92-99-N8-N9

Esplanada del Parc d´Aiora 
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02/10/2021, 18:00 h. Dansa contemporània.
Bárbara Díaz - Matthieu Saglio: El abrazo · Irene Balles-
ter: Puput. En finalitzar, col·loqui al voltant de l’actuació. 
Tots els públics.

Puput retrata les dinàmiques del preconfinament. Creació: Miquel 
Ausina i Irene Ballester. Interpretació: Irene Ballester. Creació so-
nora: Miquel Ausina. El abrazo aborda el confinament a través del 
diàleg entre el gest i la música. Creació: Eneko Lorente i Bárbara 
Díaz. Dansa: Bárbara Díaz. Música en directe: Matthieu Saglio.

03/10/2021, 12:00 h. Concert de banda. 
Unió Musical L’Horta de Sant Marcel·lí. Director: Juan Carlos 
López Luján. Tots els públics. Pertanyent a la Cosomuval.

30/10/2021, 18:30 h. Teatre musical. 
Bandada: On està Mercè? Tots els públics.
Una coral de pallasses, dirigides per Monserrata Mércuri, 

donaran un concert, i la gran soprano és Mercè Divendres. Però esta 
no apareix, i totes es pregunten "On està Mercè?“. Intèrprets: Asun 
Cebrián, Núria Urioz, Lola Granell, Elena Donzel, Claudia Zucheratto, 
Mariló Tamarit, Esther Ramos, Paqui Noguera. Idea original: Bandada. 
Direcció musical: Mariló Tamarit. Direcció artística: Quique Montoya.   

20/11/2021, 18:00 h. Màgia i humor. 
Piter Pardo: El Mago Piter. Tots els públics.
Espectacle de màgia i humor per a públic de zero a cent 
anys.

21/11/2021, 12:30 h. Dansa oriental.
Companyia de dansa Sara Guirado: La ruta de la seda. 
Tots els públics. 
Celebrem la incorporació de València a esta ruta amb 

un xou de balls dels llocs per on passava: la Xina, l’Índia, Pèrsia… 
Creació, direcció i coreografia: Sara Guirado.

ARRANCAPINS 63-64-67-70-72-72-79-80-92-93-N4-N5

Centre Cultural i Esportiu d’Abastos (c/Alberic, 18)
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24/09/2021, 18:30 h. Espectacle musical infantil.
ALTV Producciones: Potter y su fantástico hechizo. 
Públic infantil.
Harry Potter no descansa. La màgia i la fantasia musical 

són la seua forma de vida. En esta nova aventura l’aprenent de 
bruixot ha d’impartir una master class, però pareix que no tot li ix 
com li agradaria. 

25/09/2021, 19:30 h. Combat d’il·lustradors. 
Espectacle Drawing Fighters. Tots els públics
Reconeguts il·lustradors s’enfronten a un paper d’un me-
tre i mig per a comprovar qui ho fa millor segons el públic. 

Les votacions són a mà alçada.

26/09/2021, 12:30 h. Concert de banda. 
Agrupació Musical de Massarrojos. Director: Ildefonso 
Martos Carretero. Tots els públics. Pertanyent a la Co-
somuval.

23/10/2021, 19:00 h. Concert de música flamenca pop.
Yambú. Públic jove/adult.
Grup valencià amb una influència musical del sud, format 

per Rubén Barrera, baix i cors; Juan Ramón Roca, percussió; Javier 
Salazar, guitarra solista; i Pedro Álvarez, guitarra rítmica i veu.

24/10/2021, 11:30 h. Taller infantil d’arquitectura. 
Arquilecturas: La ciutat sota els meus peus. 
Públic infantil/familiar.
Projecte de Silvana Andrés i Sonia Rayos de continguts 

didàctics per a acostar l’arquitectura als més menuts.

BENICALAP 12-28-62-64-89-90-94-99-N6

Plaça Nova de l´Església 
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02/10/2021, 19:00 h. Contacontes.
Rebombori Cultural: El principito. Públic infantil.
Laia dibuixà una vegada una boa devorant un elefant. “És 
un barret! És un barret!” digué tothom. Així que la nostra 

narradora deixà a un costat la seua il·lusió pel dibuix, i es convertí 
en pilot. Però un dia, l’avió de Laia patí una avaria i caigué al bell 
mig del desert del Sàhara. Allí la nostra narradora es trobarà amb 
un xiquet molt estrany. Actriu principal: Laia Serna. Titellaire: Am-
paro Iserte. Ballarina: Andrea Ríos.

03/10/2021, 20:00 h. Òpera. 
Les Arts Volant: El tutor burlat. Tots els públics.
L’obra amable i elegant, dolça i un poc picardiosa titulada 
Il tutore burlato, de Vicente Martín i Soler es presenta en 

la seua versió adaptada al valencià, El tutor burlat. Es tracta de la 
primera òpera d’un dels músics més internacionals que, fins a hui, 
ha donat València.

30/10/2021, 11:30 h. Taller de manualitats. 
Que Viene el Lobo: Toc, toc, obri la muralla. Públic infantil.
Projecte cultural i lúdic amb taller, gimcanes i jocs, amb 
l’objectiu de fomentar la participació, el desenvolupa-

ment creatiu i el treball en equip.

31/10/2021, 12:00 h. Dansa contemporània. 
EBC Danza: Malva-Rosa i U. Tots els públics.
Malva-Rosa, a càrrec del grup FIC-EBC Danza; U, a càrrec 
d’EBC Danza. Direcció, coreografia i interpretació: Eva 
Bertomeu.

21/11/2021, 11:15 h. Concert de banda. 
Sociedad Musical Poblats Marítims. Director: Víctor So-
ria Uríos. Tots els públics. Pertanyent a la Cosomuval.

EL CABANYAL-
CANYAMELAR 19- 31-32-81-92-98-99-N1-N9

Plaça de l´Església dels Àngels



8

24/09/2021, 19:00 h. Contacontes. 
Mario Cerro-La Jauría Teatro: Contes, secrets i altres in-
vents. Públic familiar.
Contes del món per a xiquets i xiquetes de totes les edats 

i cultures. Històries que són vehicle d'ensenyament i comunica-
ció, i que tracten d'explicar el món i el sentit de la vida sempre 
amb l'humor i el teatre com a protagonistes. 

25/09/2021, 22:00 h. Òpera. 
Les Arts Volant: El tutor burlat. Tots els públics.
L’obra amable i elegant, dolça i un poc picardiosa titulada Il 
tutore burlato, de Vicente Martín i Soler es presenta en la 

seua versió adaptada al valencià. 
La representació serà al parc de l'alqueria de Ricós.

23/10/2021, 12:30 h. Concert líric. 
Antologia de la sarsuela. Tots els públics.  
Recorregut per les peces més significatives de la sarsue-
la (La tabernera del puerto, Luisa Fernanda, El gato mon-

tés…) a càrrec de Vanessa Navarro, soprano; Javier Reig, tenor; i 
José Madrid, piano.

24/10/2021, 12:30 h. Màgia. 
Rubén Aparisi: Hago chas y Aparisi a tu lado. Per a tots 
els públics.
Màgia amb objectes quotidians amb un resultat sorpre-

nent i inesperat. Bon rotllo contagiós.

14/11/2021, 11:15 h. Concert de banda. 
Agrupación Musical Benicalap. Director: Vicente Faubel 
Vidagany. Tots els públics. Pertanyent a la Cosomuval.

CAMPANAR 62-63-64-67-80-89-90-92-94-95-98-99-N3

Plaça de l´Església
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16/10/2021, 17:00 h. Teatre de titelles. 
A Riure Titelles: Mila i Milo. Un conte de joguets igualita-
ris. Públic infantil.
S'acosta l'aniversari de Mila i Milo, dos germans diver-

tidíssims que enguany han decidit demanar un regal per a po-
der-lo compartir i gaudir junts. Endinsa't en esta història i coneix 
a Robor, un divertit robot que explica històries amb finals alter-
natius més positius i igualitaris.

17/10/2021, 12:00 h. Concert de banda. 
Sociedad Musical La Unió de Tres Forques. Director: Vi-
cente Reche Ruiz. Tots els públics. Pertanyent a la Coso-
muval.

06/11/2021, 17:30 h. Espectacle teatral. 
Circorama Teatre: El llibre de les bèsties. Tots els públics.
Basada en l’obra de Ramon Llull, un sol actor dona vida 
a multitud de personatges (al més pur estil one-man 

show) en un espectacle en el qual el públic encara és un perso-
natge més. Al llarg de la funció veureu commedia dell’arte, tite-
lles, pantomima... tot adobat amb molt bon humor.

07/11/2021, 12:00 h. Concert de música infantil.
Los Calcetines. Públic familiar.
Los Calcetines, una banda de folk and roll amb un ampli 
repertori de cançons en valencià. Sonaran cançons de 

rock i pop a l’estil folk, country, bluegrass i balcànic. 

28/11/2021, 12:00 h. Concert. 
Mediterranean Guitar: Rock Road Trio. Tots els públics.
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.

18-40-71-93-98

Plaça de Fra Lluís Colomer 

LA CARRASCA
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LA CREU COBERTA 9-10-18-99-N6

Plaça de Segòvia

25/09/2021, 19:30 h. Concert de música popular. 
Las Reinas Magas: Cançons de tardor. Tots els públics.
Concert amb un programa variat de música popular, a 

càrrec de M.ª José Peris i Ana Conca, veus; Rosa Sánchez, acordió; 
i Úrsula Segarra, arpa.

26/09/2021, 19:30 h. Teatre.
Pànic Escènic: Microteatres. Públic jove/adult.
Peces de microteatre de diversos gèneres de comèdia 

que es combinen en un fil argumental expressament pensat per 
a l’espai escènic. El probador, comèdia descontrolada de Julie 
de Grandy; Nits d’amor i de pollastre, comèdia àcida de creació 
col·lectiva; Trapos sucios en el aire, comèdia en vers de Julie de 
Grandy; L’os s’avorrix, comèdia animal de Salvador Ferriol.

23/10/2021, 17:30 h. Teatre de titelles. 
Teatro La Estrella: Caputxeta i altres llops. Públic infantil.
Versió barrejada dels clàssics infantils “Caputxeta ver-

mella” i “Pere i el llop”, explicada de manera divertida i sorprenent 
pels pallassos Coscorrito i Cuchufleta. 

24/10/2021, 12:30 h. Dansa contemporània + taller.
Yolanda Peña: Mis manos, mis codos, mis pies y mis bra-
zos. Públic familiar.
Projecte que combina una actuació de dansa contem-

porània més un taller de dansa en família. Quatre poesies con-
formen el fil conductor de l’espectacle, al final del qual convida els 
xicotets espectadors a realitzar un taller de moviment.

14/11/2021, 12:30 h. Concert de banda. 
A. C. Falla Impresora Jerónima Galés-Litógrafo Pascual 
Abad. Directora: Rebeca Pérez López. Tots els públics. 
Pertanyent a la Cosomuval.
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LA LLUM 71-93-98-N4-N5

Parc del carrer de Miquel Adlert

16/10/2021, 17:00 h. Concert de banda. 
Unió Musical Centre Històric. Director: Vicent Gabarda 
Porras. Tots els públics. Pertanyent a la Cosomuval.

17/10/2021, 12:00 h. Teatre-clown.
Serendipio: Twister peli. Públic familiar. 
Divertit espectacle en el qual, a través de les propostes 
del públic, els dos pallassos inventen històries barrejant 

personatges i arguments en un joc ple de referències al cine.

06/11/2021, 18:30 h. Teatre d’humor. 
Xel Curiel: Estoy que me vuelvo Lorca. Públic adult.
Diuen que escollim la nostra vida abans de nàixer. Jo vaig 
triar el 23F, el chapapote, créixer amb Leticia Sabater, 

enamorar-me del marit italià de la meua germana, la mort de 
Chanquete, el reggaetó i una pandèmia mundial. I així estic… que 
em torne carabassa. Intèrprets: Xel Curiel i Francesco d’Angelo. 
Guió: Xel Curiel. Direcció: Antonio Escámez.  

07/11/2021, 12:00 h. Contacontes.
Núria Urioz: Contes a dins d’una caixa. Públic infantil.
S’obri la caixa i… n’apareixen moltes més! Dins de cada 
caixeta, hi ha un tresor.

27/11/2021, 17:00 h. Màgia. 
Patricia Ferrero: De bruixa a maga. Tots els públics.
Espectacle de màgia i il·lusionisme on es manifesta la ne-
cessitat de viatjar (amb granera o sense) des de la vulne-

rabilitat fins a l’apoderament de ser dona, maga i bruixa.
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25/09/2021, 20:00 h. Monòleg d’humor
Álex Martínez. Públic jove/adult.
L’actor pertany a València Comedy, i combina l’stand up 
comedy amb la música en clau d’humor.

26/09/2021, 12:30 h. Concert. 
Eva Dinora – Toni Cotolí: València, alma i música. Tots els 
públics.
Proposta musical íntima en la qual la veu d’Eva Dinora i 

la guitarra de Toni Cotolí es fusionen per a interpretar temes en 
acústic de grups i artistes valencians, com ara Seguridad Social, 
Bruno Lomas, Camilo Sesto, Nino Bravo, Concha Piquer, Presun-
tos Implicados…

23/10/2021, 17:30 h. Circ. 
Cia. Recortable: Bambalina i el circ. Públic infantil.
Bambalina, amb el seu xicotet carro i el seu tricicle, ofe-
rix el major espectacle del món: el circ! Els números dels 

personatges més freak, elastic girls, la Barbi (la dona barbuda), 
la nana maga, entre altres, preparen el públic per al gran final in-
teractiu.

24/10/2021, 12:00 h. Concert de banda. 
Centro Instructivo Musical de Castellar-l’Oliveral. Direc-
tor: Manuel Baixauli Ferrer. Tots els públics. Pertanyent a 
la Cosomuval.

14/11/2021, 11:30 h. Taller didàctic.
Dídac Cultural: Arqueologia viva. Públic infantil.
Recreació d’una excavació en la qual els participants in-
tervindran com a autèntics arqueòlegs.

MALILLA 8-89-90-N7

Parc del carrer d'Oltà
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19-31-32-92-93-98-N1

Parc de l'Ermita de Vera (c/Cristóbal Llorens)  

LA MALVA-ROSA

01/10/2021, 22:00 h. Òpera. 
Les Arts Volant: El tutor burlat. Tots els públics.
L’obra amable i elegant, dolça i un poc picardiosa titulada 
Il tutore burlato, de Vicente Martín i Soler es presenta en 

valencià, El tutor burlat. Es tracta de la primera òpera d’un dels 
músics més internacionals que, fins a hui, ha donat València.

02/10/2021, 19:00 h. Cinema mut amb música en viu: 
Buster Keaton amb Swinglöide Trio. Tots els públics.
Amb una empremta de swing manouche, el trio adap-
ta la seua pròpia banda sonora, remarcant i subratllant 

els compassos dels còmics en la pantalla. Benjamin Thevenon, 
guitarra; Isabella Láuzara, violí; Carlos Llidó, percussió; Martín 
Rey-Matesanz, projecció.

30/10/2021, 17:00 h. Concert de banda. 
Sociedad Ateneo Musical del Puerto. Director: Isidro Coll 
Ballesteros. Tots els públics. Pertanyent a la Cosomuval.

31/10/2021, 12:30 h. Dansa contemporània. 
Cia. Bodí-Guerra: Blasco. Per a tots els públics.
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 Bodi i Àlex Guerra.

21/11/2021, 12:00 h. Teatre infantil. 
Ameba Teatre: El día de Ramiro. Públic infantil.
Espectacle on la narració, les titelles amb objectes, el 
clown i la música en directe es combinen per a contar la 

història d’este viatge cap a un món en miniatura eixit d’una gran 
caixa. Direcció i interpretació: Ana González i Luciano Murabitu.
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 13-14-15-18-24-25-35-40-95-N7-N9

Plaça de les Bandes de Música 

MONTOLIVET

15/10/2021, 18:00 h. Teatre infantil. 
SalaNegra Kids: Ciència Club Clown. Públic infantil.
Dos excèntriques científiques, Dendrita i Alcalina, mos-

traran al públic un laboratori ple d’aparells, peculiars personat-
ges, però sobretot ple d’experiments científics d’allò més curiós i 
educatiu. Actrius: Mariló Montero i Asun Cebrián. Direcció i crea-
ció: Iván Arbildua.

16/10/2021, 18:00 h. Dansa contemporània. 
TransferMove Cia. de Dansa: Relacions. En finalitzar, 
col·loqui al voltant de l’actuació. Tots els públics.
Indagació sobre els tipus de relacions en els quals ens 

embarquem: emocionals, físiques, temporals, espacials… Direc-
ció: Toni Aparisi. Coreografia i interpretació: Toni Aparisi, Iris Pin-
tos. Música en directe: Daniel Flors.

17/10/2021, 19:00 h. Monòleg d’humor. 
Rafa Alarcón: Amar no és tan fàcil. Públic jove/adult.
Al llarg de la historia del cine, ens hem deixat emocionar i 
seduir per històries d’amor que acaben en un bes apas-

sionat. Però… què passa a partir d’eixe bes. En este monòleg en 
clau d’amor repassarem tot l’univers que rodeja el món de la pa-
rella, i ens adonarem que amar… no és tan fàcil. 

06/11/2021, 12:00 h. Concert de banda. 
Agrupación Musical Carrera Fuente de San Luis. Direc-
tor: Didac Bosch Alcaina. Tots els públics. Pertanyent a 
la Cosomuval.

07/11/2021, 12:00 h . Contacontes. 
El Tio Vicent: A la meua amiga. Públic familiar.
Sessió de narració oral escènica per a públic familiar so-
bre la violència de gènere i la igualtat. 
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NATZARET 4-15-30-95-N8

Plaça del Santíssim Crist de Natzaret 

16/10/2021, 18:00 h. Dansa tradicional. 
Associació cultural La Carraspera: Balls populars valen-
cians. Tots els públics.
Ball de diferents peces de música tradicional valenciana 

per a les quals es fa partícip a tothom. Fomentem la diversió i la 
integració entre els i les participants, alhora que ensenyem els 
diferents passos de les peces que va interpretant la rondalla.

17/10/2021, 12:00 h. Màgia.
Màgic Mazo: Màgia i humor. Tots els públics.
Una hora carregada de rialles, màgia i, sobretot, imaginació.

06/11/2021, 12:00 h. Concert de banda. 
Centre de Música i Dansa de Natzaret. Director: Vicente 
Roig Gimeno. Tots els públics. Pertanyent a la Cosomuval.

07/11/2021, 12:00 h. Dansa contemporània. 
Takiri Art Company: Cube. Tots els públics.
Quin és el preu que estem disposats a pagar per a eixir 
de la nostra zona de confort? Cube destapa les nostres 
inseguretats i incògnites internes. Rutines i cubs de nor-

malitat de la nostra vida diària. Ballarins i ballarines: Sara Gil, Elisa 
Chuliá, Cristina Maestre, Susan Mompó, Sara Canet, Gala Santa-
maría, Paula Brunet, Rafael Perets, Esther Mondéjar. Músiques: 
Simona Zaksaite (piano), Raquel Sánchez (violoncel).

28/11/2021. 12:00 h. Circ.
La Finestra Nou Circ: Royal Circ. Públic familiar.
Espectacle de malabars, equilibris, música i acrobàcies a 
través de la recerca de dos personatges de circ antic que 

descobrixen tot allò que els unix. Artistes: Olga Osuna i Alberto 
Vidal. Direcció escènica. Olga Osma.
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67-70-73-89-90-93-95-98-99-N4

Plaça de Roma

NOU MOLES

25/09/2021, 19:00 h. Balls populars valencians. 
Grup de danses Santa Bàrbara de València. Públic familiar.
Actuació didàctica de danses valencianes la qual ens 
acostarà al coneixement del folklore popular més arrelat 

de les terres valencianes: albaes de benvinguda, ball de quatre de 
Benigànim, jota de Muro, l’u del tio Mariano, bolero Pla de Llosa, 
jota redona, chaquera vella, jota de Banyeres. 

26/09/2021, 18:30 h. Dansa contemporània. 
CocinandoDansa: Trànsit. Públic familiar.
Espectacle que juga amb la dansa i l'educació viària. Re-
flexiona sobre com ens traslladem i com és possible can-

viar el model que vivim en qualsevol ciutat del món. Intèrprets: 
Henar Fuentetaja i Miquel Tornero. Coreografia i direcció: Henar 
Fuentetaja. Música original: César Carro i J. J. Clemente. Col·labo-
racions musicals: Mastretta, Dani Miquel. Poesia: Marc Granell

23/10/2021, 18:30 h. Monòleg. 
Arnau Soler: Risas contra el virus. Públic jove/adult.
Relat, des d’una perspectiva còmica, de la situació viscu-
da durant el confinament pel covid-19. S’hi planteja com 

afrontar la nova normalitat amb el millor humor possible.

24/10/2021, 12:00 h. Concert de música infantil.
Los Calcetines. Públic familiar.
Banda de folk and roll amb un ampli repertori de cançons 
en valencià. Sonaran cançons de rock i pop a l’estil folk, 

country, bluegrass i balcànic. 
  

14/11/2021, 12:00 h. Concert de banda. 
Banda de Música de Campanar. Director: Carlos Vallés 
Donate. Tots els públics. Pertanyent a la Cosomuval.
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26/09/2021, 20:00 h. Òpera. 
Les Arts Volant: El tutor burlat. Tots els públics.
L’obra amable i elegant, dolça i un poc picardiosa titulada 
Il tutore burlato, de Vicente Martín i Soler es presenta en 

la seua versió adaptada al valencià. És la primera òpera d’un dels 
músics més internacionals que ha donat València.

22/10/2021, 17:30 h. Contacontes. 
Vicente Cortés: Festí de paraules. Públic familiar. 
Este divertit i variat espectacle d'oralitat i contes, mani-
pulació d'objectes, cançons i titelles, ens ajuda a recordar 

que no es fa bona olla amb aigua sola.

23/10/2021, 17:30 h. Concert de banda. 
Agrupación Musical San José de Pignatelli. Director: Ra-
fael Vizcaíno Cambra. Tots els públics. Pertanyent a la 
Cosomuval.

24/10/2021, 19:00 h. Monòleg d’humor. 
Rafa Alarcón: Amar no és tan fàcil. Públic jove/adult.
Al llarg de la historia del cine, ens hem emocionat amb 
històries d’amor que acaben en un bes apassionat. 

Però… què passa a partir d’eixe bes. En este monòleg repassarem 
l’univers que rodeja el món de la parella.

14/11/2021, 11:30-14:00 i 17:00-20:00 h. Taller participatiu. 
Orriols Con-vive: Mambo. Tots els públics.
Realització participativa d’un mural sobre biodiversitat, 
amb activitats paral·leles de creació i disseny de por-

tatestos reciclats, en les quals cada participant aportarà el seu 
recipient per a decorar, abonar i plantar xicotetes plantes autòc-
tones. Dirigit per l’A. C. Kavam, arte y sociedad.

ELS ORRIOLS 6-11-12-16-26-89-N2

Plaça de l´Ermita
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PATRAIX  9-11-71-72-89-90-N6

Plaça de Patraix

01/10/2021, 19:30 h. Contacontes. 
Rebombori Cultural: La història interminable. Públic fa-
miliar.

Reinterpretació amb música i titelles de la coneguda obra de Mi-
chael Ende, en adaptació de l’escriptor David Mateo. Actriu prin-
cipal: Laia Serna. Titellaire: Amparo Iserte. Ballarina: Andrea Ríos.

02/10/2021, 22:30 h. Teatre. 
La comèdia de la vida. Públic jove/adult.
Comèdia en la qual es veuen dos amigues que expliquen 
com han d'enfrontar-se a l’existència des de la forma de 

vida de l'artista, combinant el fet de ser mare, esposa, amant, i 
els seus projectes de vida amb els projectes professionals. In-
tèrprets: Lola Moltó i Marta Chiner. Text i direcció: Rafa Alarcón 
i Jesús F. Manzano. Escenografía: Laureano Núñez. Espai sonor: 
Carles Chiner. Coreografía: Ani.

03/10/2021, 20:00 h. Monòleg d’humor.
Piter Pardo: Monòlegs màgics. Públic jove/adult. 
Espectacle on l’humor ompli cadascun dels gestos i pa-
raules, generant sorpresa i riallades incontrolades.

30/10/2021, 18:00 h. Concert de banda. 
Agrupación Musical Patraix. Director: Juan Antonio Pé-
rez Pardo. Tots els públics. Pertanyent a la Cosomuval.

31/10/2021, 12:00 h. Concert de música folk.
Urbàlia Rurana: Trenta anys de camí. Tots els públics.
Música popular valenciana i d'inspiració mediterrània. In-
tèrprets: Jaume Gosàlbez Vallés, dolçaina, saxo, tarota, 

flauta i veu; Carles Gil, acordió, mandolina i veu; Toni Torregrossa, 
guitarra, guitarró i veu; Joan Buigues, tuba i veu; Bernat Pellisser, 
percussions i veu.
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02/10/2021, 22:00 h. Òpera. 
Les Arts Volant: El tutor burlat. Tots els públics.
L’obra amable i elegant, dolça i un poc picardiosa titulada 
Il tutore burlato, de Vicente Martín i Soler es presenta en 

la seua versió adaptada al valencià, El tutor burlat. Es tracta de la 
primera òpera d’un dels músics més internacionals que, fins a hui, 
ha donat València.

03/10/2021, 19:00 h. Monòleg d’humor. 
Óscar Tramoyeres: Con poquito me conformo. Públic 
jove/adult.
Hola, el meu nom és Óscar Tramoyeres i soc un home 

normal, que fa coses normals i que... em conforme amb poquet. 
D'això parle en este monòleg. 

30/10/2021, 12:30 h. Dansa contemporània. 
Cristina Cabo: Iceberg de Greta. Públic familiar.
Espectacle de dansa, clown, interacció amb el públic i hu-
mor, per a conscienciar del perill que representa el canvi 
climàtic. 

31/10/2021, 12:00 h. Espectacle musical. 
Artea Espai: Cuentos de piratas. Públic infantil.  
Obra on els pirates busquen grumets que s’embarquen 
en noves aventures. Actors: Juanjo Fornás, Miquel Apa-

risi, Iván Cervera, Empar Esteve, Paula Sanchis i Tania Fernández.

21/11/2021, 11:15 h. Concert de banda. 
Agrupación Musical Gayano Lluch. Director: Rafael Vizcaí-
no Cambra. Tots els públics. Pertanyent a la Cosomuval.

PENYA-ROJA 35-94-99-N9

Esplanada entre el final del passeig de l'Albereda 
i el c/ de Luis García Berlanga
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LA RAIOSA 9-10-27-64-89-90-N6

Parc de l'Estacioneta (c/ Carcaixent)

01/10/2021, 17:30 h. Contacontes. 
Mario Cerro-La Jauría Teatro: Contes, secrets i altres in-
vents. Públic familiar.
Contes de tot el planeta. Històries que són vehicle d'en-

senyament i comunicació, i que expliquen el món i el sentit de la 
vida amb l'humor i el teatre com a protagonistes. 

03/10/2021, 18:00 h. Concert.
Amura. Tots els públics.
La veu de passió d’Isabel Julve, el violoncel de Matthieu 
Saglio, i la guitarra flamenca de José, el Piru, s’unixen per 

a una nova aventura musical entre composicions pròpies i ver-
sions de cançons de tota la vida. 

29/10/2021, 17:30 h. Dansa contemporània. 
La Casa Amarilla: En busca de isla Basura. Tots els públics.
Mitjançant la combinació de dansa i teatre, i prenent com 
a inspiració alguns dels personatges més coneguts de 

Juli Verne, es tractarà el tema del reciclatge i de la contaminació, 
així com l’amor i el respecte a la naturalesa. Direcció: Cristina Gó-
mez Vicente. Coreografia i interpretació: Cristina Gómez, Laura 
Bellés, María Martí. Música: Edu Marín.

31/10/2021, 12:30 h. Concert de banda. 
Centro Instructivo Musical Tendetes. Director: Francisco 
Mengual Sanfélix. Tots els públics. Pertanyent a la Coso-
muval.

21/11/2021, 12:00 h. Teatre d’improvisació.
Subit! Públic jove/adult.
Els actors s’enfronten al desafiament de crear escenes 
basades en les propostes del públic. Intèrprets: Xavi Ro-

mero, David Fajardo i Ezequiel Navarro.
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16/10/2021, 18:00 h. Màgia. 
Rubén Aparisi: Hago chas y Aparisi a tu lado. Per a tots 
els públics.
Màgia amb objectes quotidians amb un resultat sorpre-

nent i inesperat. Bon rotllo contagiós.

17/10/2021, 12:30 h. Música clàssica. 
Grup de cambra Marxant: Una hora amb Marxant. Tots 
els públics.
Viatge per la història de la música. Espectacle didàctic per 

a tota la família. Intèrprets: Alejandro de Sousa, violí; Paula de la 
Fuente, violí; Javier Roldán, guitarra; Gabriel Benavides, contra-
baix.

30/10/2021, 17:30 h. Dansa oriental.
Companyia de dansa Sara Guirado: La ruta de la seda. 
Tots els públics. 
Celebrem la incorporació de València a esta ruta amb un 

repertori de balls dels llocs per on passava: la Xina, l’Índia, Pèrsia… 
Creació, direc ció i coreografia: Sara Guirado

31/10/2021, 17:30 h. Circ contemporani. 
Baraka Circ: Abatido circus. Públic familiar.
Un divertit personatge està disposat a batre els distints 
rècords que s’ha proposat. Abatido és un espectacle amb 

missatge social i pro esport no competitiu. Autoria i direcció: Juan 
Manuel Requena.

21/11/2021, 12:30 h. Concert de banda. 
Agrupación Musical San Isidro. Director: Rafael Lasso Gó-
mez-Zurdo. Tots els públics. Pertanyent a la Cosomuval.

SANT ISIDRE 72-73-99-N5

Parc Vell de Sant Isidre (c/ José Andreu Alabarta
i c/ Mariano de Cavia)
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 9-10-18-99-N6

Plaça de l'Església (c/ de l'Arquebisbe Olaechea)

SANT MARCEL·LÍ

02/10/2021, 18:30 h. Recital de poesia.
Camps de Vid(a): Rapsodes. Tots els públics.
Camps de Vid(a) el conformen els rapsodes Vicent Camps 
i David Vid, dos dels recitadors professionals de l’escola 

ovidiana valenciana amb més experiència, que ens oferiran el re-
citat dels poemes més destacats del seu repertori.

03/10/2021, 18:00 h. Dansa contemporània. 
Jove Companyia Gerard Collins: Ghetto. Tots els públics.
Proposta de dansa contemporània i urbana. Direcció i co-
reografia: Mamen García. Ballarins: Ainhoa Aparicio, Aita-

na Bru, Vicente Sales, Irene Bueno, Pau Barreda, Elena Carcedo, 
Raquel Castelló, Fernando Cencillo, Marc Periguell, Sonia García.

30/10/2021, 18:30 h. Cinema mut amb música en viu: 
Buster Keaton amb Swinglöide Trio. Tots els públics.
Amb una empremta swing manouche, el trio adapta la 
seua pròpia banda sonora, remarcant els compassos dels 

còmics en la pantalla. Benjamin Thevenon, guitarra; Isabella Láu-
zara, violí; Carlos Llidó, percussió; Martín Rey-Matesanz, projecció.

31/10/2021, 12:00 h. Concert de banda. 
Sociedad Musical Unión de Pescadores del Cabañal. Di-
rector: Juan Carlos López Lujan. Tots els públics. Pertan-
yent a la Cosomuval.

20/11/2021, 18:00 h. Monòleg d’humor. 
Óscar Tramoyeres: La llista de la compra. Públic jove/
adult.

Si no pots anar al supermercat sense la llista que et fa la teua dona, 
si et preguntes on anirà el supositori ple de diners que les caixeres 
fiquen pel tub, o si no eres capaç d'obrir les bosses de plàstic…, no 
vingues a vore este monòleg, perquè jo tampoc no ho sé.
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SANT PAU 67

Parc del carrer de la Safor

15/10/2021, 17:30 h. Teatre de titelles. 
Muppetece Teatro: Eko, el aviador. Públic familiar.
Eko relata la seua experiència amb un xiquet especial en-
mig del desert del Sàhara. Direcció: Iván Soler.

16/10/2021, 12:00 h. Concert de banda. 
Sociedad Musical Barrio de Malilla. Director: Borja Mar-
tínez Alegre. Tots els públics. Pertanyent a la Cosomuval.

17/10/2021, 12:00 h. Combat d’il·lustradors. 
Espectacle Drawing Fighters. Tots els públics
Reconeguts il·lustradors s’enfronten a un paper d’un me-
tre i mig per a comprovar qui ho fa millor segons el públic. 

Les votacions són a mà alçada.

05/11/2021, 17:00 h. Contacontes. 
El Gran Jordiet - Josemi Sykes: Súper. Tots els públics.
Contes de superherois i superheroïnes, de vegades co-
neguts i, d’altres, personatges anònims, com els més xi-

cotets de la casa, que s’han fet gegants en la pandèmia. Sostin-
guts amb àlbums il·lustrats i llibres pop-up, arriba a la seua final 
amb una performance acrobàtica de l’home aranya.

06/11/2021, 17:00 h. Dansa contemporània. 
Taiat Dansa: Des d'una altra part.  En finalitzar, col·loqui al 
voltant de l’actuació. Per a tots els públics.
La dansa explora en este treball com el cos intervé en les 

nostres conductes irreprimibles i accepta el moviment des de 
la irracionalitat per a assolir el control necessari que possibilita 
la convivència dels cossos dels ballarins. Intèrprets: Lara Misó i 
Mauricio Pérez. Coreografia: Meritxell Barberà i Inma García, Taiat 
Dansa, en col·laboració amb els ballarins.
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24/09/2021, 22:00 h. Òpera. 
Les Arts Volant: El tutor burlat. Tots els públics.
L’obra amable i elegant, dolça i un poc picardiosa titulada 
Il tutore burlato, de Vicente Martín i Soler es presenta en 

la seua versió adaptada al valencià, El tutor burlat. Es tracta de la 
primera òpera d’un dels músics més internacionals que, fins a hui, 
ha donat València.

25/09/2021, 11:30 h. Taller de manualitats. 
Que Viene el Lobo: Toc, toc, obri la muralla. Públic infantil.
Projecte cultural i lúdic amb taller, gimcanes i jocs, amb 
l’objectiu de fomentar la participació, el desenvolupa-

ment creatiu i el treball en equip.

22/10/2021, 18:30 h. Monòleg d’humor.
Carol Tomàs. Públic jove/adult.
Carol explica la seua teoria: les persones entre els 30 i els 
40 anys es troben en terra de ningú, ja que no són vells, 

però tampoc no són joves, i corren el perill d’estar mal ubicats en 
la majoria de les situacions. 

23/10/2021, 12:00 h. Concert de banda. 
Centro Instructivo Musical de Benimaclet. Directora: 
Olga Clarí. Tots els públics. Pertanyent a la Cosomuval.

12/11/2021, 18:00 h. Concert de música pop.
Natali McPears. Públic jove/adult.
Trio acústic format per Natali McPears, veu; Pablo Mon-
león, guitarra; i Javi Cambra, saxo, versionant temes de 

soul i rhythm & blues.

28-79-94-95-98-N10

C/ de Gregori Gea - C/ del Transatlàntic

LES TENDETES
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TORREFIEL 6-12-16-26-60-64-90-N10

Plaça del Bisbe Laguarda

15/10/2021, 17:30 h. Espectacle teatral. 
Circorama Teatre: El llibre de les bèsties. Tots els públics.
Basada en l’obra de Ramon Llull, un sol actor dona vida 
a multitud de personatges (al més pur estil one-man 

show) en un espectacle en el qual el públic encara és un perso-
natge més. Al llarg de la funció veureu commedia dell’arte, tite-
lles, pantomima... tot adobat amb molt bon humor.

16/10/2021, 12:00 h. Espectacle infantil
La festa màgica de Burbuja i Piruleta. Públic infantil.
Espectacle lúdic i didàctic, ple d'escenes còmiques, amb 
màgia, clowns i cançons. Intèrprets: Carmen Higueras i 

Greta Ruiz.

17/10/2021, 12:30 h. Concert de música rock.
Steinbirds: Classic Rock. Tots els públics.
Versions de coneguts temes de les dècades dels 50 i els 
60, amb una atractiva posada en escena.

06/11/2021, 18:00 h. Teatre 
Pànic Escènic: Microteatres. Públic jove/adult.
Diversos gèneres de comèdia que es combinen en un fil 
argumental. El probador, comèdia descontrolada de Julie 

de Grandy; Nits d’amor i de pollastre, comèdia àcida de creació 
col·lectiva; Trapos sucios en el aire, comèdia en vers de Julie de 
Grandy; L’os s’avorrix, comèdia animal de Salvador Ferriol.

07/11/2021, 12:00 h. Concert de banda. 
Centro Instructivo Musical Banda de Torrefiel. Director: Vi-
cente Catalá. Tots els públics. Pertanyent a la Cosomuval.
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 93-98-99-N4

Carrer d'Almassora, 51

TRINITAT

15/10/2021, 17:30 h. Contacontes. 
El Gran Jordiet - Josemi Sykes: Súper. Tots els públics.
Sessió de contes del Gran Jordiet i l’acròbata Josemi 
Sykes. Es van desgranant contes de superherois i super-

heroïnes, de vegades coneguts i, d’altres, personatges anònims, 
com els més xicotets de la casa, que s’han fet gegants en la pan-
dèmia. Sostinguts amb àlbums il·lustrats i llibres pop-up, arriba a 
la seua final amb una performance acrobàtica de l’home aranya. 

16/10/2021, 19:00 h. Teatre d’improvisació
Subit! Públic jove/adult.
Els actors s’enfronten al desafiament de crear escenes 
basades en les propostes del públic. Intèrprets: Xavi Ro-

mero, David Fajardo i Ezequiel Navarro.

17/10/2021, 12:00 h. Circ contemporani. 
Baraka Circ: Circo gafado. Públic familiar.
Cadascú veu la cosa segons la ullera que es posa…, so-
bretot els personatges d'este divertit i original especta-

cle. Perquè tenen mala sort, i no per mal d’ull, sinó d’ulleres. Tea-
tre, circ, màgia i molt d’humor… Autoria: Juanma i Mabel. Direcció: 
Juan Manuel Requena.

06/11/2021, 17:00 h. Concert de banda. 
Sociedad Musical dels Orriols. Director: Vicent Catalá Bo-
rrás. Tots els públics. Pertanyent a la Cosomuval.

07/11/2021, 12:00 h. Concert. 
Quartet Morvedre: Música de… pel·lícula! Tots els públics.
Passejada per les més emblemàtiques peces musicals 
creades per al cinema. Enrique Beltrán i Ramón Z. Cerdá, 

violins; Paula Hervás, viola; Livia Cerdá, violoncel.
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Carrer d'Almassora, 51
72-73-99-N5

Parc de la pèrgola del carrer d’Emili Lluch

VARA DE QUART-TRES FORQUES

24/09/2021, 18:00 h. Màgia i humor. 
Kekóperfil: Alohomora. Per a tots els públics.
Espectacle familiar en el qual s'obriran les portes de la 
màgia entre il·lusió, imaginació, utopia i altres factors 

màgics.

26/09/2021, 11:15 h. Concert de banda. 
Sociedad Instructiva del Obrero Agrícola y Musical de 
Benimàmet. Director: Miguel Molina Ruiz. Tots els pú-
blics. Pertanyent a la Cosomuval.

22/10/2021, 18:00 h. Espectacle musical. 
Artea Espai: Cuentos de piratas. Públic infantil.  
Obra on els pirates busquen grumets que s’embarquen 
en noves aventures. Actors: Juanjo Fornás, Miquel Apa-

risi, Iván Cervera, Empar Esteve, Paula Sanchis i Tania Fernández.

23/10/2021, 18:30 h. Concert de música pop.
Natali McPears. Públic jove/adult.
Trio acústic format per Natali McPears, veu; Pablo Mon-
león, guitarra; i Javi Cambra, saxo, versionant temes de 

soul i rhythm & blues.

12/11/2021, 17:00 h. Teatre infantil. 
Ameba Teatre: El día de Ramiro. Públic infantil.
Espectacle on la narració, les titelles amb objectes, el 
clown i la música en directe es combinen per a contar la 

història d’este viatge cap a un món en miniatura eixit d’una gran 
caixa. Direcció i interpretació: Ana González i Luciano Murabitu.



28

t’acosta la música de Bandes

La Coordinadora de Societats Musicals Federades de la 
ciutat de València (COSOMUVAL) és una associació cultural 
sense ànim de lucre fundada el 8 de juliol de 1983, amb l’objec-
tiu d’unir les societats musicals de la ciutat, defensar els seus 
interessos i establir vincles més efectius entre elles.

Fruit d’este treball col·lectiu, la Coordinadora i l’Ajuntament 
de València col·laboren amb la finalitat de fomentar i potenciar 
la labor de caràcter cultural i musical que realitzen les societats 
musicals de la ciutat. Exemple d’esta col·laboració entre la Re-
gidoria de Patrimoni i Recursos Culturals, el Palau de la Música 
i la Cosomuval, és la seua participació des de l’any 2017 en les 
campanyes culturals descentralitzades CULTURA ALS BARRIS 
i CULTURA ALS POBLES DE VALÈNCIA, que contribuixen a 
l’apropament de la música de banda al veïnat de la ciutat.

Des de la seua creació, la Coordinadora ha anat creixent i 
desenvolupant una intensa activitat musical i social que posa 
de manifest la dimensió del col·lectiu i que va culminar l’any 
2018 amb l’atorgament per part de l’Ajuntament de València 
de la Medalla d’or de la ciutat, com a mostra de reconeixement 
per la labor desenvolupada per la Coordinadora i els seus 
membres en els àmbits musical, artístic i cultural.

En l’actualitat la Coordinadora està formada per 27 socie-
tats que agrupen un total de 2.500 músics actius. En les seues 
escoles de música s’impartix ensenyament musical a més de 
3.400 educands i es proporciona ocupació a quasi 400 profes-
sionals, aglutinant al voltant de 6.000 socis.

Des de desembre de 2011 ostenta la presidència de la Coor-
dinadora Miguel Hernández Ferrer, de la Unió Musical l’Horta 
de Sant Marcel·lí.
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Concerts 

VARA DE QUART-TRES
FORQUES 
26 de setembre a les 11:15 h. 
Sociedad Instructiva del 
Obrero Agrícola y Musical 
de Benimàmet. 

BENICALAP
26 de setembre a les 12:30 h. 
Agrupació Musical 
de Massarrojos. 

ARRANCAPINS 
3 d'octubre a les 12:00 h. 
Unió Musical L’Horta 
de Sant Marcel·lí. 

SANT PAU
16 d'octubre a les 12:00 h. 
Sociedad Musical Barrio 
de Malilla. 

LA LLUM
16 d'octubre a les 17:00 h. 
Unió Musical Centre Històric. 

LA CARRASCA
17 d'octubre a les 12:00 h. 
Sociedad Musical La Unió 
de Tres Forques. 

LES TENDETES
23 d'octubre a les 12:00 h. 
Centro Instructivo Musical 
de Benimaclet. 

ELS ORRIOLS 
23 d'octubre a les 17:30 h. 
Agrupación Musical San José 
de Pignatelli. 

MALILLA
24 d'octubre a les 12:00 h. 
Centro Instructivo Musical 
de Castellar-l’Oliveral. 

LA MALVA-ROSA
30 d'octubre a les 17:00 h. 
Sociedad Ateneo Musical 
del Puerto. 

PATRAIX 
30 d'octubre a les 18:00 h. 
Agrupación Musical Patraix. 

AIORA
31 d'octubre a les 11:15 h. 
Agrupación Musical Santa 
Cecilia del Grao. 
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SANT MARCEL·LÍ
31 d'octubre a les 12:00 h. 
Sociedad Musical Unión 
de Pescadores del Cabañal. 

LA RAIOSA
31 d'octubre a les 12:30 h. 
Centro Instructivo Musical 
Tendetes. 

NATZARET
6 de novembre a les 12:00 h. 
Centre de Música i Dansa 
de Natzaret. 

MONTOLIVET
6 de novembre a les 12:00 h. 
Agrupación Musical Carrera 
Fuente de San Luis. 

TRINITAT
6 de novembre a les 17:00 h. 
Sociedad Musical 
dels Orriols. 

TORREFIEL
7 de novembre a les 12:00 h. 
Centro Instructivo Musical 
Banda de Torrefiel. 

CAMPANAR
14 de novembre a les 11:15 h. 
Agrupación Musical 
Benicalap. 

NOU MOLES
14 de novembre a les 12:00 h. 
Banda de Música 
de Campanar. 

LA CREU COBERTA
14 de novembre a les 12:30 h. 
A. C. Falla Impresora 
Jerónima Galés-Litógrafo 
Pascual Abad. 

EL CABANYAL-
CANYAMELAR
21 de novembre a les 11:15 h. 
Sociedad Musical Poblats 
Marítims. 

PENYA-ROJA
21 de novembre a les 11:15 h. 
Agrupación Musical 
Gayano Lluch. 

SANT ISIDRE
21 de novembre a les 12:30 h. 
Agrupación Musical 
San Isidro. 



31

LES TENDETES. Divendres, 24 de setembre · 22.00h 
Avinguda de Gregori Gea (zona de vianants del carrer del Transatlàntic) 

CAMPANAR. Dissabte, 25 de setembre · 22.00h 
Parc de l’Alqueria de Ricós 

ELS ORRIOLS. Diumenge, 26 de setembre · 20.00h 
Parc de l'Ermita 

LA MALVA-ROSA. Divendres, 1 d’octubre · 22.00h
Plaça de l’Ermita de Vera 

PENYA-ROJA. Dissabte, 2 d’octubre · 22.00h
Esplanada entre finques, al final del passeig de l'Albereda i el carrer
de Luis García Berlanga 

EL CABANYAL-CANYAMELAR. Diumenge, 3 de octubre · 20.00h 
Plaça de l’Església dels Àngels

t’acosta l’òpera 
El tutor burlat
Vicente Martín i Soler

Descarrega el llibret i el dossier:
https://www.lesarts.com/el-tutor-burlat/

Òpera bufa en tres actes 
Llibret de Filippo Livigni, basat en La finta semplice ossia Il Tutore Burlato 
de Pasquale Mililotti
Les Arts Volant és un projecte de difusió cultural de Les Arts, en col·labo-
ració amb l’Ajuntament de València, la Conselleria de Cultura i la Diputació 
de València.

Repartiment

Violante Saray García
El tutor don Fabrizio Oleh Lebedyev
Pippo Omar Lara
El cavaller don Lelio Jorge Franco
Anselmo Gonzalo Manglano
Menica Larisa Stefan

Equip creatiu

Direcció d'escena
i escenografia Jaume Policarpo
Vestuari José María Adame
Il·luminació Antonio Castro
Adaptació al valencià Enedina Lloris



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:

Col·laboren:

a l'aire lliure

Aforament limitat, respectant l'ordre d'arribada.

Ús obligatori de mascareta.

Distància de seguretat.

Culturaalsbarris
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