
08/10/2022, 11:00 h. Plaça de Vicent Torregrosa. Recorregut fotogràfic amb 
participació veïnal. Pobles en Peu d’Art: Mirades al nostre poble. Tots els públics.

15/10/2022, 11:00 h. Sala multiusos del Casino. Recull de fotografies antigues i 
modernes amb participació veïnal. Pobles en Peu d’Art: Imatges dels records del 
nostre poble. Tots els públics.

22/10/2022, 11:00 h. Sala multiusos del Casino. Activitat participativa veïnal. Pobles 
en Peu d’Art: Mirades al nostre poble II. Tots els públics.

29/10/2022, 19:00 h. Carrers de Benifaraig. Exposició fotogràfica a l’aire lliure amb 
participació veïnal. Pobles en Peu d’Art: Benifaraig és art. Tots els públics.

Pobles en Peu d’Art. Activitats al llarg del temps.
Rostres del nostre poble. Sessió fotogràfica al veïnat del poble.

La mirada de la xicalla. Taller al CEIP Manuel González Martí.

06/11/2022, 11:00 h. Taller didàctic. Dídac Cultural: Arqueologia Viva. Públic familiar.
Recreació d’una excavació en la qual els participants intervindran com a autèntics 
arqueòlegs.

06/11/2022, 17:30 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.

25/09/2022, 22:30 h. Monòleg d’humor.
Óscar Tramoyeres: Amb poquet m’aconforme. 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.

01/10/2022, 19:00 h. Teatre-clown.
Cia. Recortable: Bambalina i el circ. Públic infantil.
Bambalina, amb el seu xicotet carro i el seu tricicle, oferix 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 interactiu.

01/10/2022, 23:00 h. Cinema mut a l’aire lliure més música en viu: Buster Keaton i 
Charles Chaplin amb Swinglöide Trio. Tots els públics.
Amb una barreja de jazz-swing, manouche i blues, el trio compon i adapta la seua 
pròpia banda sonora original, remarcant les accions dels còmics en la pantalla. 
Benjamin Thevenon, guitarra; Isabella Láuzara, violí; Carlos Llidó, percussió; Martín 
Rey-Matesanz, projecció.

23/09/2022, 18:30 h. Contacontes. 
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 personatge més. Al llarg de la funció veureu commedia dell’arte, titelles, 
pantomima... tot adobat amb molt bon humor. 

24/09/2022, 19:30 h. Concert. Antologia lírica. Tots els públics.
Recorregut per les peces més significatives del teatre líric, a càrrec de Vanessa 
Navarro, soprano; Javier Reig, tenor; i José Madrid, piano.

25/09/2022, 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. Direcció: Francesc Raga Rubio. Intèrpret: 
Joan Garcés..

Pobles del Nord
BENIFARAIG Carrer de Losa del Obispo, 22 - Parc del Patronat

BORBOTÓ       Parc de Santana

Programació
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30/09/2022, 19:30 h. Concert. Dúo violoncel-guitarra. Tots els públics.
Gloria Aleza, violoncel; Toni Cotolí, guitarra. 

01/10/2022, 21:30 h. Microteatre d’humor. 
Namasteatre: Namasquemicros. Públic jove/adult.
Espectacle compost per quatre peces còmiques: El difícil equilibrio de la sinceridad, 
de Salva Ferriol; Contratemps, de Chema Cardeña; Dani i Joli van a ser molt feliços, de 
Salva Ferriol; i Sexamigos, de Beatriz Giménez. 

02/10/2022, 19:30 h. Concert. Clau de Swing. Tots els públics.
Música de swing combinada amb jazz i amb algun altre estil com la bossa nova. 
Intèrprets: Roberto Lorento, trompeta; Blas Molina, percussió; Rafael Martínez-
Vilanova, piano; Emilio Ferrer, trombó; Tom Stutter, baix i saxofó; María Gascón, veu.

24/09/2022, 19:00 h. Teatre de titelles.  
Teatro La Estrella: Caputxeta i altres llops. Públic infantil.
Versió barrejada dels clàssics infantils “Caputxeta vermella” i “Pere i el llop”, 
explicada de manera divertida i sorprenent pels pallassos Coscorrito i Cuchufleta. 

08/10/2022, 19:00 h. Concert de música popular. 
Las Reinas Magas: Concert 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.

15/10/2022, 12:00 h. Música clàssica.
Quartet Morvedre: Música de... pel·lícula!  Tots els públics.
Passejada per les més emblemàtiques peces musicals creades per al cinema. Intèrprets: 
Enrique Beltrán i Ramón Z. Cerdá, violins; Paula Hervás, viola; Livia Cerdá, violoncel.

15/10/2022, 22:00 h. Màgia i humor. 
Rubén Aparisi: Tocaet de màgia. Per a tots els públics.
Comèdia i màgia d’estos anys en què la màgia ha generat alguna que altra anècdota 
divertida que contar: la televisió, els escenaris... I entre acudit i acudi,t un toc de màgia.

01/10/2022, 19:00 h. Dansa contemporània amb col·loqui. 
Jove Companyia Gerard Collins: Éxtasis / Basium. Tots els públics.
Éxtasis. Representació, a través del moviment, de l’abast de l’èxtasi mitjançant 
quatre vies distintes d’experimentació psicotròpiques. Coreografia: Yadira Rodríguez. 
Basium explora els moviments coreogràfics corals impulsats per la idea, textura i 
dinàmica de les diferents sensacions que trobem en el moment d’un bes. Coreografia: 
Alexander Espinoza.
Direcció general: Mamen García. Ballarins: Ainhoa Aparicio, Aitana Bru, Irene 
Bueno, Pau Barreda, Raquel Castelló, Marc Perigüell, Ignacio Fizona, Sonia García, 
Ingrid Martínez, África Bonete, Lidia Lara, Paula Ortíz, Lucía Aznar. Becats: Samuel 
Olariaga, Mireia Ibáñez, Claudia Mazón.

15/10/2022, 18:00 h. Teatre de titelles. Edu Borja: Geronto Show. Públic adult/major.     
El geriàtric local decidix fer un festival en el qual els vells de la residència oferiran un 
espectacle en el qual descobrirem les seues habilitats, les seues immenses ganes de 
viure i la seua simpatia. 

29/10/2022, 19:00 h. Concert. Steinbirds: Classic Rock. Tots els públics.
Versions de coneguts temes de les dècades dels 50 i els 60, amb una atractiva 
posada en escena.

14/10/2022, 18:00 h. Contacontes. 
Mario Cerro-La Jauría Teatro: Contes, secrets i altres invents. Públic familiar.
Contes del món per a xiquets i xiquetes de totes les edats i cultures. Històries que 
són vehicle d’ensenyament i comunicació, i que tracten d’explicar el món i el sentit 
de la vida sempre amb l’humor i el teatre com a protagonistes. 

15/10/2022, 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. 

16/10/2022, 12:00 h. Concert. Cor Universitari San Yago: Concert en família. 
Director: Pau de Luis Alba. Tots els públics.
Viatge per les músiques corals del món, mitjançant activitats interactives en les 
quals el públic participa, i que sens dubte distrauran a grans i menuts.

16 26LES CASES DE BÀRCENA Pati de l’alcaldia

MASSARROJOS  Plaça de la Llotgeta  

MAUELLA     Plaça de Sant Benet 

BENIMÀMET Amfiteatre del Parc Lineal

POBLE NOU Plaça de l’Ajuntament 

Pobles del Sud

(darrere de l’alcaldia)

01/10/2022, 18:00 h. Taller infantil didàctic. SalaNegra Kids: Ciència Club Clown. 
Públic infantil.
Dos excèntriques científiques, Dendrita i Alcalina, mostraran al públic un laboratori 
ple d’aparells, peculiars personatges, però sobretot ple d’experiments científics 
d’allò més curiós i educatiu. 

22/10/2022, 19:00 h. Teatre musical. Bandada: On està Mercè? Tots els públics.
Una coral de pallasses, dirigides per Monserrata Mércuri, venen a donar un concert 
on la gran soprano, la Grande Voce, 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. 
Col•laboracions especials: Haydeé Bañales, Viv Manning, Jimena Cavalletti, Txetxe 
Folch, Candela Granell, Rosi Cózar.

30/10/2022, 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.

CASTELLAR-L’OLIVERAL Carrer dels Arbres

62-N3
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Pobles de l’Oest

24/09/2022, 19:00 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 Aparisi, Iván Cervera, Empar Esteve, Paula Sanchis i Tania Fernández.

22/10/2022, 18:00 h. Contacontes. El Tio Vicent: À, la meua amiga. Públic familiar.
Sessió de narració oral escènica per a públic familiar sobre la violència de gènere i la 
igualtat. 

BENIFERRI      Carrer de Vicent Tomàs i Martí 62-63-67-99-N3

CULTURA ALS POBLES DE VALÈNCIA és una iniciativa de la 
Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals, que sorgix com 
una aposta per la descentralització de la cultura, l’accés lliure 
i igualitari de la ciutadania a l’oferta cultural de la ciutat i la 
posada en valor dels nuclis de població singulars com són els 
Pobles de València.

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.

CULTURA ALS POBLES DE VALÈNCIA vol ser una ferramenta 
de comunicació que acoste el llenguatge comú de la cultura a 
la ciutadania dels diferents espais de la ciutat. És també una 
mostra del valor que atorguem a la diversitat, al territori i a les 
persones. El nostre desig és que els 18 nuclis de població que 
conformen els Pobles de València gaudisquen i facen propi este 
projecte, que engloba més de 60 activitats.

Pobles del Nord, Pobles de l’Oest i Pobles del Sud compartixen 
el protagonisme de la programació dissenyada per a esta 
ocasió des de l’Àrea de Cultura, amb l’objectiu de constituir 
una peça més del trencadís cultural que enriquix la ciutat, 
juntament amb la resta d’iniciatives de participació cultural 
que es desenvolupen gràcies a la gestió descentralitzada en 
tots els àmbits municipals.

23/10/2022, 12:00 h. Dansa contemporània amb col·loqui. 
CocinandoDansa: Trànsit. Públic familiar.
Espectacle que juga amb la dansa i l’educació viària. Reflexiona sobre el món que 
habitem, com ens traslladem i com és possible i necessari canviar el model que 
vivim cada dia en qualsevol ciutat del món. Intèrprets: Sandra Belén, Pablo Moliner, 
Mónica Nemesio, June Rivero i Miguel Tornero. Coreografia i direcció: Henar Fuentetaja. 
Música original: César Carro i J. J. Clemente. Col•laboracions musicals: Mastretta, 
Dani Miquel. Poesia: Marc Granell. Enllaç per a participar interactivament en 
l’espectacle: https://cocinandodanza.wixsite.com/cocinandodanza/tr%C3%A0nsiters

30/10/2022, 12:30 h. Concert de banda. 
Sociedad Instructiva del Obrero Agrícola y Musical de Benimàmet. Director: Edgar 
López Juan. Tots els públics. Pertanyent a la Cosomuval.

Dipòsit legal: V-2522-2022

Joan Ribó Canut   Gloria Tello Company 
Alcalde de València Regidora de Patrimoni i Recursos Culturals



Projecte 
Pobles en Peu d’Art

Pobles en Peu d’Art és un procés d’implicació artística ciutadana 
centrat en la comunitat i el seu espai territorial i simbòlic: el poble. 
El procés s’inicia amb una fase d’investigació en la qual l’equip de 
Pobles en Peu d’Art explora el poble, passeja pels carrers, xarra 
amb les veïnes i veïns, i , en complicitat amb les diverses associa-
cions, agents culturals i l’alcaldia, dissenya i desenvolupa unes 
activitats per a gaudir col•lectivament de la memòria, el vincle i la 
identitat comunitàries.
Pobles en Peu d’Art 2022 és una edició molt especial perquè, amb 
els veïns i veïnes de Benifaraig i el Forn d’Alcedo com a protago-
nistes, acabem el recorregut d’experiències artístiques partici-
patives als tres districtes de Pobles del Nord, Pobles del Sud i Po-
bles de l’Oest. 
Amb ells, convidem tots els veïnats dels pobles i la ciutat a gau-
dir d’estos processos d’Arts Vives a través dels quals explorem el 
passat i el present d’estes comunitats i construïm junts el futur 
que mereixen els nostres Pobles de València. 

Direcció artística i comunicació: Sandra Sancho
i Anna Albaladejo

Càmera i realització audiovisual: Raúl Sánchez

Producció artística i executiva: Claudia Alfonso

del 23 de setembre

al 6 de novembre de 2022

Esplanada front a la Trilladora del Tocaio

02/10/2022, 11:30 h. Màgia. Darío Piera: Açò és màgia! Públic familiar.
Il•lusionisme i diversió per a tota la família. Un concepte contemporani de la 
prestidigitació, el clown, la sorpresa i l’humor.

21/10/2022, 18:30 h. Xalet de Bartual. Màgia i humor.
Patricia Ferrero: De bruixa a maga. Públic infantil.
Espectacle de màgia i il·lusionisme on es manifesta la necessitat de viatjar (amb 
granera o sense) des de la vulnerabilitat fins a l’apoderament de ser dona, maga i 
bruixa.

07/10/2022, 21:30 h. Teatre d’humor. Cia. Juja Teatre: Poc trellat. Públic jove/adult.
Amb la clàssica però efectiva fórmula dels esquetxos, es passarà revista a la 
desocupació, el racisme, les drogues…, camuflat amb humor blanc i una bona 
tècnica clown. 

08/10/2022, 19:00 h. Teatre infantil. Ameba Teatre: Cataplum! Públic infantil.
Una persona solitària insistix en la seua rutina malgrat les bombes que ressonen 
a diari en un horitzó llunyanament proper a sa casa. Espectacle sense text ple de 
tendresa, humor, tragedia, poesia, absurd i esperança.

16/10/2022, 12:30 h. Exhibició de danses populars valencianes. Cia. Els Bessons. 
Tots els públics. 
Mostra de dansa i indumentària, acompanyada de música tradicional.

07/10/2022, 19:00 h. Sala multiusos de l’alcaldia. Activitat participativa veïnal. 
Pobles en Peu d’Art: Un documental fet pel veïnat. Tots els públics.

14/10/2022, 19:00 h. Sala multiusos de l’alcaldia. Activitat participativa veïnal. 
Pobles en Peu d’Art: Imatges del passat per a somniar futur. Tots els públics.

16/10/2022, 12:30 h. Teatre de titelles. Cia. La Matallina: El grúfol. Públic infantil
Basat en el llibre homònim de Julia Donaldson. Un divertit conte ple de poesia, 
imaginació i enginy.

22/10/2022, 20:00 h. Monòleg d’humor. 
Piter Pardo: Liándola parda. Públic jove/adult. 
Espectacle on l’humor ompli cadascun dels gestos i paraules, generant sorpresa i 
riallades incontrolades.

23/10/2022, 11:00 h. Eixida: plaça de l’Església. Activitat participativa veïnal. Pobles 
en Peu d’Art: La bellesa amagada al nostre poble. Tots els públics.

11/11/2022, 20:00 h. Plaça del Riu Segura. Pobles en Peu d’Art: Presentació del 
documental. Tots els públics.

Pobles en Peu d’Art. Activitats al llarg del temps.
Un veïnat creatiu. Entrevistes al veïnat per a la realització del documental.

Mural d’horta i xicalla. Taller al CEIP Forn d’Alcedo.

23/09/2022, 19:30 h. Espectacle musical. 
Cia. Berretín de Buenos Aires: Las orillas del tango. Tots els públics.
El tango, gestat com a música popular, pren de seguida una dimensió 
universal. L’espectacle entrellaça la música, la lletra i la dansa. Intèrprets: 
Analia Bueti, veu i direcció artística; Néstor Zarzoso, piano i direcció musical; 
Gaspar Müller, bandoneó; Débora Godoy i Carlos Guevara, coreografia i dansa.

24/09/2022, 19:30 h. Concert. 
Coro Alameda: Azúcar, canela y tango. Tots els públics.
El Coro Alameda oferix la seua particular visió de la música del continent 
americà, des de la samba brasilera fins al tango argentí, jazz, musicals 
cinematogràfics, reggae… Intèrprets: Coro Alameda; Victoriano Goterris, piano; 
Juan Carlos Martínez, percussió; Sergi Bosch, director.

25/09/2022, 19:00 h. Exhibició de danses populars valencianes. Cia. Els 
Bessons. Tots els públics. 
Mostra de dansa i indumentària, acompanyada de música tradicional.

30/09/2022, 22:30 h. Cinema mut a l’aire lliure més música en viu: Buster Keaton i 
Charles Chaplin amb Swinglöide Trio. Tots els públics.
Amb una barreja de jazz-swing, manouche i blues, el trio compon i adapta la seua 
pròpia banda sonora original, remarcant les accions dels còmics en la pantalla. 
Benjamin Thevenon, guitarra; Isabella Láuzara, violí; Carlos Llidó, percussió; Martín 
Rey-Matesanz, projecció.

08/10/2022, 19:30 h. Contacontes. Vicent Cortés: Contes a mà. Públic infantil. 
Divertit “ma-noll” de contes, cançons, poemes i jocs orals sobre les mans. 

16/10/2022, 18:30 h. Concert de banda. 
Unión Musical Santa Cecilia de Castellar-l’Oliveral. Director: Joan Carles Alonso 
Campos. Tots els públics. Pertanyent a la Cosomuval.

24/09/2022, 19:00 h. Dansa contemporània amb col·loqui.
Jove Companyia Gerard Collins: Jam / Buenaventura. Tots els públics.
Jam fa referència a la massificació d’informació que rebem hui, fins al punt que 
la dansa, sent un art minoritari, apareix en la multitud de contingut mainstream. 
Coreografia: Arnau Pérez. 
Buenaventura. Reflexió sobre l’acció i l’efecte de migrar i emigrar, una marxa cap a 
nous mitjans carregats de significat. Coreografia: Carmela García.
Direcció general: Mamen García. Ballarins: Ainhoa Aparicio, Aitana Bru, Irene 
Bueno, Pau Barreda, Raquel Castelló, Marc Perigüell, Ignacio Fizona, Sonia García, 
Ingrid Martínez, África Bonete, Lidia Lara, Paula Ortíz, Lucía Aznar. Becats: Samuel 
Olariaga, Mireia Ibáñez, Claudia Mazón.

01/10/2022, 19:00 h. Teatre de titelles. 
Edu Borja: Geronto Show. Públic adult/major .     
El geriàtric local decidix fer un festival en el qual els vells de la residència oferiran 
un espectacle en el qual descobrirem les seues habilitats, les seues immenses 
ganes de viure i la seua simpatia. 

08/10/2022, 19:30 h. Concert pop flamenc. Reina Roja. Públic jove/adult.
Este grup de nucopla oferix un repertori original que beu de la copla, el flamenc, 
els ritmes llatins i les músiques del món, donant-los una nova mirada per a portar-
los al nostre present. María Briones, veu; Rafa Villalba, percussió; Manuel Reyes, 
guitarra; Alejandra Cabañas, violí.

   Plaça del Marqués de Valterra

   Plaça del Riu Segura

  Plaça de la Casa de la Demanà 

 Plaça Major  Plaça de l’Església

EL PALMAR Carrer del Crist de la Salut
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EL PERELLONET

EL FORN D’ALCEDO
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PINEDO LA TORRE 
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Concerts de banda
La Coordinadora de Societats Musicals Federades de la ciutat de Valèn-
cia (COSOMUVAL) és una associació cultural sense ànim de lucre fun-
dada el 8 de juliol de 1983, amb l’objectiu 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 caràc-
ter cultural i musical que realitzen les societats musicals de la ciutat. 
Exemple d’esta col·laboració entre la Regidoria 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 CUL-
TURA ALS BARRIS i CULTURA ALS POBLES DE VALÈNCIA, que contri-
buïxen a l’apropament de la música de banda al veïnat de la ciutat.

(al costat del carrer d’Ignacio Hernández Hervás)

15/10/2022, 18:30 h. Concert. 
Saga Producciones: Tribut a Broadway. Tots els públics.
Recorregut pels grans musicals de Broadway. 

23/10/2022, 18:00 h. Màgia i humor. 
Patricia Ferrero: De bruixa a maga. Públic infantil.
Espectacle de màgia i il·lusionisme on es manifesta la necessitat de viatjar (amb 
granera o sense) des de la vulnerabilitat fins a l’apoderament de ser dona, maga i 
bruixa.

30/10/2022, 12:00 h. Contacontes.
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 personatge més. Al llarg de la funció veureu commedia dell’arte, titelles, 
pantomima... tot adobat amb molt bon humor. Direcció: Francesc Raga Rubio. 
Intèrpret: Joan Garcés.

FAITANAR Parc central de Sociòpolis
08/10/2022, 22:00 h. Cinema mut a l’aire lliure més música en viu: Buster Keaton i 
Charles Chaplin amb Swinglöide Trio. Tots els públics.
Amb una barreja de jazz-swing, manouche i blues, el trio compon i adapta la seua 
pròpia banda sonora original, remarcant les accions dels còmics en la pantalla. 
Benjamin Thevenon, guitarra; Isabella Láuzara, violí; Carlos Llidó, percussió; Martín 
Rey-Matesanz, projecció.

22/10/2022, 18:30 h. Exhibició i taller de dansa oriental. Sara Guirado Oriental 
Dance Expressions: Danses de l’Orient Mitjà. Tots els públics.
Espectacle dinàmic i ple de color. L’energia de les danses folclòriques, les arts 
marcials faraòniques, el gir dervix, les danses del vel, ales i ventalls de seda i 
percussions creen un impactant viatge cap a altres espais. Creació, direcció i 
coreografia: Sara Guirado. 

22/10/2022, 18:30 h. C/ Jesús Morante Borrás, 149. Teatre. 
Circorama Teatre: Casanova a València. Públic jove/adult.
Giacomo Casanova visità les terres valencianes l’any 1768. I en les seues memòries 
va deixar meravellosament recollides les seues aventures, així com algunes lliçons 
de vida que val la pena repassar... Direcció: Francesc Raga Rubio. Intèrprets: Joan 
Garcés, Víctor R. Martín.

23/10/2022, 18:30 h. C/ Font d’En Corts, 105.  Concert de banda. 
Societat Musical Amics de la Música de Benifaraig. Director: Jaume Castelló 
Moragón. Tots els públics. Pertanyent a la Cosomuval.
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