PROGRAMACIÓ
S E T- D E S 2 0 2 0

TE ATRE MÚSICA DA N SA CI RC

PROGRAMACIÓ
S E T- D E S 2 0 2 0
SETEMBRE

Los días ajenos de Bob Pop, Bob Pop i Andrés Lima
Tempus Interruptus, FormaTEM
Dansa social itinerant + Teatre en pausa,

6 setembre
10 setembre
12 setembre

Fira esFERa, II Fira d’Associacions d’Arts
Escèniques Valencianes
FASE, Four Movements to the Music of Steve
Reich, Anne Teresa De Keersmaeker
Amor, Israel Fernández i Diego del Morao

18 setembre

Cabanyal Íntim

OCTUBRE

Cruising + How to be a sexy heroine,

Alejandría Cinque i María Tamarit
Volumens IV: Reset, Murcof + Sergi Palau, Boris
Divider, Estrato Aurora, Tuerto VJ

Mostra Viva del Mediterrani
Escucha! Valencia, Diàleg Obert
French Horn Jazz Project, Pau Moltó
Elisa y Marcela, A Panadaría
Els amics de les arts
Albert Pla: A pleno pulmón, Albert Pla

NOVEMBRE

Fairfly, La Calòrica
C.O.S + The Lamb, Vero Cendoya i KOR’SIA
Un cuerpo infinito, Olga Pericet
Edipo, Bambalina Teatre

DESEMBRE

25 i 26 setembre
27 setembre

1 octubre
3 octubre
9, 10, 12 i 13 octubre
11 octubre
17 octubre
23 octubre
24 octubre
31 octubre

1 novembre
7 novembre
14 novembre
27, 28 i 29 novembre

Aquest país no descobert que no deixa tornar
de les seves fronteres cap dels seus viatgers,

12 i 13 desembre

La ciudad de escarcha, Crit Teatre
Festival Contorsions

18 i 19 desembre
29 i 30 desembre

Àlex Rigola

TEATRE
6 de setembre, 20:30 h

LOS DÍAS AJENOS
DE BOB POP
B o b Po p - A n d r és L i m a

Los Días Ajenos de Bob Pop és un espectacle de veus i
memòria creat i interpretat per Bob Pop a partir dels seus
llibres Días Ajenos; un monòleg (de vegades) carregat de
literatura i d’una aclaparadora sinceritat, humor, capacitat
d’anàlisi i síntesi sorprenents. Durant 70 minuts, un Bob
Pop en estat pur, sense guió i amb una improvisació vital,
repassa la seva vida a través dels diaris d’altres i els propis.
Un collage d’experiències de la mà, la mirada i l’empatia
d’una de les personalitats més transgressores i mordaces
dels últims anys.
Autor i intèrpret: Bob Pop
Direcció: Bob Pop i Andrés Lima
Producció executiva: Mercè Puy i Xen Subirats
Producció: Rosa Domingo
Comunicació: Meritxell Abril, Andrea Calbet i Gemma Saperas
Comunicació digital: Mia Font
Espai Escènic: Rosa Domingo i Carlos Rodríguez García
Disseny cartell: Andreu Buenafuente
Distribució: El Terrat – Sarah Martínez
Una producció de Bob Pop i El Terrat

TEATRE
10 de setembre, 18:30 h

TEMPUS
INTERRUPTUS
Fo r m a T E M

© José Marín Rodríguez (mementoNET)

El grup de teatre i creació escènica que coordinen Anna
Albaladejo i Isabel Caballero al TEM estava enmig de la
creació de la seva peça col·lectiva sobre el Temps quan
es va desencadenar la pandèmia. Per mitjà d’una peça
audiovisual ens mostren com es van adaptar a la situació
i van seguir endavant amb el seu projecte.
Durada: 90 minuts.
Amb invitació

Gratuïta

Aforament limitat
RECOLLIDA A LA TAQUILLA DEL TEM

TEATRE
12 de setembre

DANSA SOCIAL
ITINERANT +
TEATRE EN PAUSA
Cabanyal Íntim

DANSA SOCIAL ITINERANT (12 h) Gratuït
La Leyenda del Tiempo de Camarón de la Isla serà la peça
que ens acompanyarà en esta coreografia itinerant oberta
a la participació ciutadana i apta per a tots els públics, que
recorrerà els carrers del Grau i del barri del Cabanyal.
Començarà per la Plaça del Rosari (TEM) i acabarà a la
platja.
Coreografia: Ana Luján
TEATRE EN PAUSA al TEM (19 a 22 h)
Tot estava en marxa per celebrar la 10a edició de
Cabanyal Íntim quan es va desencadenar la pandèmia.
Les companyies seleccionades per formar part de la
programació d’enguany ja havien començat amb les seues
creacions.
Una selecció d’estes companyies participants de la 10a
edició de festival ens obri les portes als seus processos
creatius i ens expliquen com els ha travessat esta crisi
sanitària en els seus projectes i com ha afectat a les seues
creacions. Cada peça té una durada d’entre 5 i 15 minuts
amb una possible trobada amb el públic posterior.
Lloc: hall + sala principal
PREU: 10€

ARTS ESCÈNIQUES
18 de setembre, tot el día, 10 h

FIRA esFERa. II
Fira d’Associacions
d’Arts Escèniques
Va l e n c i a n e s

La vivència de la cultura és la clau per reforçar vincles
socials, ajudar a resoldre conflictes en barris o problemes
d’inserció social, entre d’altres qüestions.
Les arts escèniques són una eina fonamental d’expressió
ciutadana que ha d’estar present per tot el nostre territori:
barris, ciutats i pobles. Durant anys, les associacions d’arts
escèniques hem col·laborat en projectes socials lligats
a organitzacions o altres entitats, i ara volem mostrar a
la ciutadania el que som i allò que fem mitjançant una
activitat cultural, lúdica i participativa on el teatre, el circ
i la dansa valencians es fonen amb la ciutadania.
Un dels objectius és la unió de les arts escèniques. Volem
celebrar aquesta II Fira esFERa amb totes les associacions
valencianes d’arts escèniques, amb altres professionals,
entitats i institucions, aprofitant aquest espai de mostra per
aprofundir en el valor cultural i social de les arts escèniques.
II esFERa esdevé una mostra d’allò que som, de dues
maneres: mitjançant dos taules de debat i també amb la
mostra d’espectacles de teatre, circ i dansa. Esta és una
activitat gratuïta i adreçada a públic de totes les edats.

ARTS ESCÈNIQUES
18 de setembre, tot el día, 10 h

FIRA esFERa. II
Fira d’Associacions
d’Arts Escèniques
Va l e n c i a n e s
Desenvolupament:
MOSTRA D’ESPECTACLES ARTS ESCÈNIQUES:
La fira inclou tres espectacles representatius de les
associacions organitzadores.
10 h
Lloc: hall TEM
Rita@trobador
Esclafit Teatre - espectacle de teatre - 20 min.
Sinopsis: Aquest és un espectacle de dones-Camí. De
dones-Creadores. De dones-Tòtem. Una obra de dones
amb veu i lletra. De determinació i de lluita. És un cant i
un crit d’autoafirmació. Obriu el cor i gaudiu del viatge.
Extracte d’una de les escenes de @Rita_trobador on
podem veure a Sor Isabel de Villena conversar amb Jaume
Roig.
19 h
Lloc: Plaça del Rosari
¡¡¡CATAPLÚM!!! (Vivir entre bombas) - Ameba Teatre espectacle de teatre de carrer en clau de clown - 55 min.
Sinopsi: Un ésser solitari insisteix en la seua rutina
malgrat les bombes que diàriament ressonen en un horitzó
llunyanament pròxim a la seua casa. Per a seguir avant
les millors armes seran la fantasia el joc i la ximpleria, el
millor aliat: el públic. Espectacle de carrer sense text en
clau de clown per a tots els públics plasmat de tendresa,
poesia i absurd.

ARTS ESCÈNIQUES
18 de setembre, tot el día, 10 h

FIRA esFERa. II
Fira d’Associacions
d’Arts Escèniques
Va l e n c i a n e s
20:30 h
Lloc: sala principal TEM
#outFit - Mou Dansa - espectacle de dansa - 50 min.
Sinopsi: Els fils teixits que uneixen tots dos mons. El outfit
és la combinació de peces i accessoris segons la temporada
i l’ocasió social. Hi ha outfits d’estiu per a eixir de festa,
per a noces, sopars de negocis, d’amor, de nit a la platja,
per al treball, per al meu enterrament, per a... El nostre
desig voraç per la roba genera situacions de misèria en
altres parts del món. Com podem gestionar aquesta realitat
quan l’hem descoberta? Alguns individus, que es van de
festa una nit, han de triar molt bé el seu outfit, potser
pensen que es juguen la vida en aqueixa elecció.
El espectacle #outFit és una reflexió sobre l’excés. El
nostre Mantra diari que suposa claudicar davant el com
més, millor.
Una iniciativa en col·laboració amb la Federació SETEM,
roba neta de la Comunitat Valenciana i la companyia Mou
Dansa.

ARTS ESCÈNIQUES
18 de setembre, tot el día, 10 h

FIRA esFERa. II
Fira d’Associacions
d’Arts Escèniques
Va l e n c i a n e s
TAULES RODONES:
Es realitzaran dos taules rodones adreçades a professionals
de les arts escèniques i públic interessat. Obertes a totes les
associacions i persones que vulguen participar, tractaran
temes d’interès sobre el treball associatiu dins de l’àmbit
cultural i sobre la situació actual de les arts escèniques. De
les 11 h a les 14 h i de les 16 h a les 18.30 h.
DINAR I ESPAI LÚDIC:
Construirem durant el dinar un espai per conèixer-nos i
saber què fan la resta d’associacions companyes. L’objectiu
és connectar els diferents sectors de les arts escèniques,
vincular-nos entre nosaltres i vincular-nos amb el barri.
De les 14 h a les 16 h.

Gratuïta
Aforament limitat

DANSA
25 i 26 de setembre, 20 h

FA S E , Fo u r M o v e m e n t s
to the Music
of Steve Reich
F E S T I VA L 1 0 S E N T I D O S
A n n e Te r e s a D e K e e r s m a e k e r
Fe s t i v a l 1 0 S e n t i d o s

Dins la programació del Festival 10 Sentidos
Fase. Four Movements to the Music of Steve Reich és el primer
espectacle de la coreògrafa Anne Teresa De Keersmaeker,
estrenat el 1982. Fase consta de tres duets i un sol,
coreografiada per quatre composicions repetitives pel
minimalista americà Steve Reich. De Keersmaeker fa
servir l’estructura de la música de Reich per desenvolupar
un moviment independent que no només il·lustra la
música, també li afegeix una nova dimensió. Tant la
música com la dansa comencen amb un principi de la fase
de moviment a través de xicotetes variacions: moviments
que estan perfectament sincronitzats en inici gradualment
comencen a patinar i relliscar, i resulta un enginyós joc de
formes i patrons que canvien constantment.

DANSA
25 i 26 de setembre, 20 h

FA S E , Fo u r M o v e m e n t s
to the Music
of Steve Reich
F E S T I VA L 1 0 S E N T I D O S
A n n e Te r e s a D e K e e r s m a e k e r
Fe s t i v a l 1 0 S e n t i d o s

Durada: 70 minuts.
Coreografia: Anne Teresa De Keersmaeker
Ballarins: Yuika Hashimoto, Laura Maria Poletti /
Laura Bachman, Soa Ratsifandrihana
Creat amb: Michèle Anne De Mey (Piano Phase, Clapping Music)
Interpretat per: Anne Teresa De Keersmaeker, Tale Dolven
Música: Steve Reich- Piano Phase (1967), Come Out (1966),
Violin Phase (1967), Clapping Music (1972)
Il·luminació: Remon Fromont
Vestuari: Martine André & Anne Teresa De Keersmaeker
Director d’assajos: Fumiyo Ikeda
Coordinació artística: Anne Van Aerschot
Direcció tècnica: Joris De Bolle
Coordinador de vestuari: Heide Vanderieck
Costura: Maria Eva Rodrigues-Reis
Tècnics: Max Adams, Jonathan Maes, Quinten Maes, Michael Smets
Producció: 1982-Schaamte (Brussels), Avila (Brussels), 1993-Roses & De
Munt / La Monnaie (Brussels) Coproducció: Sadler ‘s Wells (London), Les
Théâtres de la Ville de Luxembourg Premiere: 18/03/1982,
Beursschouwburg (Brussels).

PREU: 12€

FLAMENC
27 de setembre, 19 h

AMOR

Israel Fernández i Diego del Morao

Amor és el projecte en el qual s’han embarcat dos dels artistes
flamencs més interessants de moment: Israel Fernández
i Diego Del Morao. Amor no és més que una manera
natural d’entendre el flamenc, una manera de saltar-se
unes «normes» preestablertes. Això és el que porten fent
Israel i Diego des que tenen ús de la música. Trencar les
regles era norma fonamental dels flamencs abans dels
anys cinquanta, la major etapa creativa en la confecció
d’este art. Tots tenien el seu segell sense traure els peus del
test. És això el que perseguix este treball, on Israel i Diego
creen sobre els fonaments, mantenint una estètica que bé
podria ser anacrònica.
Durada: 100 minuts.
Intèrprets
Diego del Morao (guitarra)
Marcos Carpio i Pirulo (palmes)
Juan de Pilar (teloner)
PREU: 12€
COMPRAR

DANSA
1 d’octubre, 18 h

CRUISING +
HOW TO BE A
SEXY HEROINE
Alejandría Cinque i María Tamarit
Russafa Escènica

© María Caparrós

CRUISING
Cruising és la segona part de La Trilogía de la Noche composta
per tres peces escèniques que revelen les diferents
experiències que construïxen la sexualitat del marica. Este
segon capítol naix des del punt final de la peça AFTER,
quan els cossos ja estan injectats i busquen llocs foscos en
els quals trobar-se. La performance es vertebra a través
d’un dj set que, de manera litúrgica, revela el bestiari que
aguaita durant cada vesprada a la Casa de Campo.
Durada: 55 minuts.
Autoria i direcció: ALEJANDRIA
Disseny de cartell: Miguel Arrontes
Maquillatge: Lucas Margarit
Tècnic de llums: Edu Bonal
Càmera: Manu Zafra
Escenografia: Jorge Algaba
Performers: Cachorro Lozano, Luis Valle, Domina AkhAsshA
Música original: ALEJANDRIA

PREU: 10€
COMPRAR

DANSA
1 d’octubre, 18 h

CRUISING +
HOW TO BE A
SEXY HEROINE
Alejandría Cinque i María Tamarit
Russafa Escènica

© Berta Canatelli

HOW TO BE A SEXY HEROINE
Esta proposta posa en qüestió el concepte d’allò que és
sexy i del que és heroic, així com les associacions que
posen en relació el sensual amb la feminitat i l’heroic
amb la masculinitat. Una reflexió que pren cos a través
de la resignificació gestual de codis quotidians associats a
relacions de poder entre el masculí i el femení.
Durada: 25 minuts.
Coreografia i interpretació: Maria Tamarit
Música: Txaikovski - Waltz of the Flowers Diplo (ft. Nicky Da B) “Express Yourself ”
Col·laboradors: Noche Scratxe - Sala Baratza Vitòria, Espacio
Inestable, Máster Práctica Escénica y Cultura Visual

PREU: 10€
COMPRAR

MÚSICA
3 d’octubre, 19 h

V O L U M E N S I V:
RESET
Murcof + Sergi Palau, Boris Divider,
strato Aurora + Tuerto VJ

Encara que el festival Volumens mai ha tingut un lema en
les seues anteriors edicions, pensem que aquest any era
necessari i justificat el fer-ho. Entre altres raons per les
circumstàncies excepcionals que estem vivint, com deia el
nostre admirat Carl Sagan a manifestacions excepcionals,
arguments excepcionals.
Després d’un any intens i ple d’incertesa a causa de les
circumstàncies sanitàries que estem vivint, l’equip de
Volumens fa un pas al capdavant i afronta una nova edició
del festival. Una nova edició diferent a les anteriors però
renovada i ambiciosa. Enguany hem decidit dur a terme
3 accions que facen visible la filosofia del festival més enllà
de les nostres fronteres. Mantindrem la proposta presencial
amb una nodrida selecció d’artistes locals, nacionals i
internacionals que han passat per Volumens en anteriors
edicions. Aquests concerts es realitzaran en nou espai en la
trajectòria de Volumens, el Teatre el Musical. Que a causa
de les mesures de sanitàries condicionaran l’aforament
final del recinte.

MÚSICA
3 d’octubre, 19 h

V O L U M E N S I V:
RESET
Murcof + Sergi Palau, Boris Divider,
strato Aurora + Tuerto VJ

RESET naix com a revulsiu a la situació que tots nosaltres
estem vivint. Una manera de deixar constància d’un
fatídic moment històric. Una mirada arrere que serveix
per a encarar el futur en col·lectivitat i comunitat. Una
manifestació de creativitat i compromís. Un reset als hàbits
i costums que teníem interioritzats.
Durant aquests 5 anys d’existència Volumens ha hagut de
moure’s per diferents instal·lacions i seus, amb tot el que
això suposa. Interaccionant la nostra proposta artística/
científica/ tecnològica amb les arquitectures i singularitats
d’aquests espais. Però el repte d’enguany es presentava
com una quimera.
És per això que l’edició d’enguany suposa un repte a nivell
professional, artístic i administratiu.
Aquesta vegada més que mai reclamem la vostra
participació perquè el món de la cultura no es visca només
des d’una pantalla, sinó que les experiències s’assaborisquen
en viu i en directe.
Durada: 4 h

PREU: 12€
COMPRAR

MÚSICA
9, 10, 12 i 13 d’octubre, 20 h

MOSTRA
V I VA D E L
MEDITERRANI

Concerts
La Mostra Viva del Mediterrani comptarà enguany amb el
suport de l’Assemblea Parlamentària de la Mediterrània,
que serà la 8a edició del certamen.
L’Assemblea Parlamentària de la Mediterrània (PAM
per les seues sigles en anglès) és un fòrum internacional
on representants dels parlaments de 29 països de la zona
euromediterrània debaten amb l’objectiu de millorar les
condicions socials, econòmiques i culturals de la ciutadania
en un ambient de pau i llibertat. Per al president d’honor
de l’organització, Vicente Garcés, “això dota de legitimitat
democràtica en el marc Mediterrani a Mostra Viva i
aprofundix en la internacionalització del certamen”.
El lema de Mostra Viva 2020 “Emergència mediterrània,
ciutadania en resistència”, fa referència, en paraules de
Garcés, “a tots els conflictes que patixen molts dels nostres
països veïns als quals ara hem de sumar-li l’emergència
sanitària global que estem patint en este moment”.

MÚSICA
9, 10, 12 i 13 d’octubre, 20 h

MOSTRA
V I VA D E L
MEDITERRANI
En el context actual, en una situació de pandèmia universal
i d’emergència, La Trobada de música del Mediterrani
vol ser un trajecte, metafòricament, d’un Mediterrani en
estat d’alarma, de conscienciació de la necessitat d’unificar
fronteres creatives, aproximar llenguatges culturals i
iniciatives en pro d’una consciència global, universal de
la humanitat en Pau i unió entre els diferents països.
9 d’octubre, 20 h.:
Concert de REINA ROJA.
10 d’octubre, 20 h.:
Espectacle GIRALUNA, en homenatge a Luis Eduardo Aute.
12 d’octubre, 20 h.:
Concert MONSIEUR DOUMANI.
13 d’octubre, 20 h.:
Concert GRUP MUSICAL INTERNACIONAL STEFANO SALETTI I
BANDA IKONA.

Durada: 60 minuts

Amb invitació
Aforament limitat

RECOLLIDA A LA TAQUILLA DEL TEM

PERFORMANCE
11 d’octubre, 18:30 h

ESCUCHA!
VA L E N C I A . T R O B A D A
INTERNACIONAL
D’ARTS EFÍMERES I
E X P E R I M E N TAC I Ó
SONORA
Diàleg Obert

El projecte ESCUCHA! València: Trobada Internacional
d’Arts Efímeres i Experimentació Sonora està present a
la temporada 2019-2020 en diferents espais de la ciutat
de València, i, des de les arts efímeres, té com a objectiu
presentar diferents obres i projectes relacionats amb
l’escolta en tots els seus àmbits, des de l’art sonor a la
performance art.
Organitza: DIÀLEG OBERT

PERFORMANCE
11 d’octubre, 18:30 h

ESCUCHA!
VA L E N C I A . T R O B A D A
INTERNACIONAL
D’ARTS EFÍMERES I
E X P E R I M E N TAC I Ó
SONORA
Diàleg Obert

“Diàleg Obert és un col·lectiu, una xarxa d’artistes i una
plataforma d’agitació cultural especialitzada en la investigació
interdisciplinària”.
Pensem que, quan es fa la performance viva, el cos, el so,
la veu i la poesia es conceben com a instruments de l’acció.
Busquem la dissolució amb l’objecte, en l’alteritat de la
matèria i el so, conscients que tot el que fem repercutix tant
en nosaltres com en els que ens estan veient. No és un art
abstret, necessita de l’altre; el que compta és el moviment,
el so que s’inscriu, la seua intensitat i l’energia que s’ha
suscitat en el públic. Ens desviem del discurs, utilitzant
l’articulació de l’absurd, estem a la recerca que el caos
també intervinga en les nostres peces per trobar maneres
mai articulades, allunyant-nos de l’estandardització del
nostre comportament.
Durada: 1 h 30 min

Gratuïta

Aforament limitat

MÚSICA
17 d’octubre, 20:30 h

FRENCH HORN
JAZZ PROJECT
Pau Moltó

Presentació oficial del seu primer disc
El French Horn Jazz Project naix de l’estudi de les
possibilitats de la trompa al jazz realitzat pel trompista Pau
Moltó, intèrpret i Professor de Trompa al Conservatori
Superior de Música de Castelló.
El principal atractiu d’esta experiència musical és el
treball d’exploració de la sonoritat d’un instrument que
tradicionalment ha estat restringit al món del clàssic.
Amb French Horn Jazz Project, Moltó centra l’atenció en
els matisos expressius que este instrument de vent metall,
poc habitual en este àmbit, oferix a un gènere viu i en
constant canvi com és el jazz.
D’esta manera, el projecte planteja un recorregut per les
diferents etapes i estètiques de la trompa en relació amb el
llenguatge jazzístic i la sonoritat que oferix a una formació
jazzística. El projecte està concebut per ser interpretat per
un quintet en el seu format original, encara que també
compta amb una rica obertura creativa per adaptar-lo a
altres formacions com a quartet o trio.

MÚSICA
17 d’octubre, 20:30 h

FRENCH HORN
JAZZ PROJECT
Pau Moltó

El repertori de French Horn Jazz Project, composat per
Pau Moltó, explora els temes amb què els pioners Julius
Watkins i John Grass van introduir este instrument com
a solista en la primera meitat de segle XX. Així mateix,
s’inclouen obres d’autors contemporanis, compostes
expressament per a este projecte.
Durada: 90 minuts
Formació: Pau Moltó, trompa. David Pastor, trompeta. Vicente Pérez,
trombó. Kontxi Lorente, piano. Jordi Gaspar, contrabaix. Ramón Ángel
Rey, bateria.

PREU: 12€
COMPRAR

TEATRE
23 d’octubre, 20:30 h

ELISA I MARCELA
A Panadaría

Any 1901, A Corunya. Dues dones es casen a l’església
de San Xurxo, una d’elles vestida d’home. Una història
de persecucions policials, fugides en diligència, canvis
d’identitat i informacions manipulades. Les còmiques
d’A Panadaría presenten una reconstrucció irreverent
d’un succés real. Una comèdia musical on el verídic
sembla invent. Elisa i Marcela és una història d’amor a
contratemps.
Durada: 80 minuts.
Creació i Interpretació: Areta Bolado, Noelia Castro, Ailen Kendelman
Direcció: Gena Baamonde
Text: A Panadaría, Gena Baamonde
Música Original: Ailen Kendelman
Il· luminació: Laura Iturralde, Montse Piñeiro
Vestuari: Fanibell
Disseny Suport: Beatriz de Vega
Construcció Suport i Tela: Cdg
Imatge Gràfica: Noelia Castro
Fotografia: Pilar Abades
Vídeo: Alex Penabade
Assessoria en Cant: Marión Sarmiento
Producció: Ailen Kendelman
Ajudantia Producció: Liza G. Suárez
Distribució: Amadeo Vañó - Cámara Blanca
PREU: 12€
COMPRAR

MÚSICA
24 d’octubre, 20:30 h

ELS AMICS
DE LES ARTS

Després de més de deu anys als escenaris i d’haver rebut tres
discos d’Or, Els Amics de les Arts, integrat per Dani Alegret,
Joan Enric Barceló i Ferran Piqué, buscaven renovar-se,
“portar les idees més enllà”. Donaven per conclosa una
etapa -amb els discos Bed & Breakfast, Espècies per catalogar
i Només d’entrar hi ha sempre el dinosaure- per iniciar una altra
amb “noves sonoritats” i amb la qual experimentar amb
altres formes de treballar en l’enregistrament del disc. Per
aconseguir-ho van buscar la mà d’un nou productor que
desconeguera el panorama musical català i van fer la seua
particular Carta als Reis d’Orient. Finalment, van confiar
en el productor escocès Tony Doogan (Snow Patrol, Belle
& Sebastian, Russian Red o Mogwai), que els va ajudar a
esprémer les seues idees i portar-les un pas més lluny.
Durada: 90 minuts

PREU: 12€
COMPRAR

MÚSICA
31 d’octubre, 20:30 h

ALBERT PLA
EN CONCERT
Albert Pla

Albert Pla és un reconegut i polifacètic artista amb més de
25 anys de carrera a les seues esquenes. Ha desenvolupat
una extensa activitat, tant musical com teatral, i
cinematogràfica.
Va iniciar la seua carrera en la dècada dels 80. Amb els
seus propis shows i temes es va guanyar l’admiració d’un
públic que es distingia sempre per gaudir no només de la
música, sinó de les seues posades en escena.
El 1988 obté el premi com a millor intèrpret i cançó de
la IV Mostra de cançó d’autor a Jaén. Dos anys més tard
va obtenir el Premi Nacional de Música de la Generalitat
de Catalunya. El 1992 també va obtenir el Premi Ícaro
Diario 16, que s’atorga als nous intèrprets.

MÚSICA
31 d’octubre, 20:30 h

ALBERT PLA
EN CONCERT
Albert Pla

A més de la música destaquen les seues aparicions en
teatre i cinema. Va participar com a protagonista de l’obra
teatral Caracuero dirigida per Pepe Miravete amb més de
150 representacions.
Ha participat en la música de llargmetratges, amb el
reconegut tema Sufre como yo, part de la banda sonora de
la cinta Carne Trémula, de Pedro Almodóvar. També va
incloure la cançó El día de la bestia, al costat d’Extremoduro,
en la versió original d’este film dirigit per Álex de la Iglesia,
i ha col·laborat en les produccions Airbag de Juanma Bajo
Ulloa, com a actor i responsable de la cançó Soy rebelde.
Miedo és l’últim espectacle que està presentant, estrenat
el 25 de gener de 2018 a Buenos Aires al Teatre Regio,
sumant un total de 28 funcions amb el teatre ple i el públic
en peu. Actualment es troba de gira per Espanya i pel
món.
Durada: 90 minuts

PREU: 12€
COMPRAR

TEATRE
1 de novembre, 19 h

FA I R F LY
La Calòrica

Quatre amics intenten organitzar-se després que l’empresa
on treballen els comunique l’obertura d’un ERO.
La primera idea és lluitar per defensar els seus llocs de
feina, és clar. Però, de quina manera? I, servirà? Realment
val la pena lluitar per esta feina que tenen?
No seria millor que ho deixaren estar i intentaren convertir
en realitat aquella brillant idea que van tenir uns anys
enrere?
Fairfly (Tantarantana, 2017) és una comèdia sobre la
bombolla de les startups i la cultura emprenedora. Què
parlem quan parlem de canviar el món? Volem un canvi
real o només estem intentant canviar la nostra posició al
món?
Durada: 80 minuts
Dramatúrgia: Joan Yago
Direcció: Israel Solà
Intèrprets: Queralt Casasayas, Xavi Francés, Aitor Galisteo-Rocher,
Vanessa Segura
Escenografia, vestuari i il· luminació: Albert Pascual
Cançó Fairfly: Ona Pla i Josep Sánchez-Rico
Vídeo: Moosemallow Crew
Fotografía: Anna Fàbrega
Disseny Gràfic: Albert Pascual
Producció executiva: La Calòrica
PREU: 10€
COMPRAR

DANSA
7 de novembre

C . O. S +
THE LAMB

Ve r o C e n d o y a i KO R ’ S I A
Circuit Bucles

C.O.S – VERÓNICA CENDOYA
C.O.S és un espectacle de la coreògrafa Verónica Cendoya
que posa el focus en la situació dels refugiats assetjats a
Grècia. “No hi ha paraules per explicar el que està passant
allà”, potser que el cos pugui expressar-ho.
C.O.S és una reflexió, mitjançant el llenguatge escènic i
de moviment, sobre el fet de no ser l’amo del teu destí.
Este projecte se centra en la recerca d’un llenguatge
escènic en el qual interactue la realitat i la ficció d’una
situació, malauradament, per tots coneguda. Per tractar
este conflicte la companyia compta amb 6 intèrprets (5
ballarins, un músic i una gossa).
La coreògrafa ha viscut l’experiència de prop mitjançant
un treball de voluntariat en els camps SOFTEXT, NEA
KAVALA, VASILIKA, HOTEL HARA i OREKASTRO
de Tessalònica, al juny 2016, com a part de l’Associació
de Voluntaris Independents.
19:30 h
Durada: 30 minuts.

DANSA
7 de novembre

C . O. S +
THE LAMB

Ve r o C e n d o y a i KO R ’ S I A
Circuit Bucles

THE LAMB – KOR’SIA
Estem cecs? The Lamb part d’un esdeveniment miraculós,
la recuperació de la vista, per submergir-nos, però, en una
experiència encegadora. En ella cel, infern i purgatori es
confonen entre si i, així mateix, amb un prostíbul en el
qual cossos flamejants oficien estranys rituals on els rols
de víctima i botxí són intercanviables. En este món, per a
despertar necessites tancar els ulls per segona vegada.
Antonio de Rosa i Mattia Russo, al costat de Giuseppe
Dagostino, formen KOR’SIA: un col·lectiu que naix de
la necessitat de comunicar-se mitjançant el cos. La dansa
es crea en paral·lel a un treball de dramatúrgia, entesa
com a teixit d’accions. Així, utilitzen elements del cinema,
la fotografia, la literatura i l’escultura per desenvolupar
un llenguatge propi que transcendix els límits del que és
verbal.
20:30 h
Durada: 60 minuts
PREU: 10€
COMPRAR

DANSA
14 de novembre, 22 h

UN CUERPO
INFINITO
O l g a Per i c et
F e s t i v a l D a n s a Va l è n c i a

L’últim espectacle d’Olga Pericet (Premi Nacional de
Dansa 2018) és un viatge d’autoconeixement físic i
espiritual al voltant de la llegendària figura de Carmen
Amaya. Pensadors en moviment i pensadors del moviment
es conjuren per explorar l’enigma. Els cossos van més enllà
dels mites oficials, buscant el gran cos astral d’Amaya,
reformulant l’amor a la dansa i enfrontant-se al reflex
propi: el pas del temps, el dolor, la desaparició. Pericet
torna a comptar per a la direcció escènica amb Carlota
Ferrer, amb qui ja formava reeixit tàndem artístic en el
seu espectacle La espina que quiso ser flor o la flor que soñó con
ser bailaora.

DANSA
14 de novembre, 22 h

UN CUERPO
INFINITO
O l g a Per i c et
F e s t i v a l D a n s a Va l è n c i a

Creadora internacional, la bailaora i coreógrafa Olga
Pericet ha compartit el seu vibrant art flamenc amb el
públic dels principals festivals i teatres del món. Estima la
tradició i es llança a l’abisme amb espectacles amb els quals
brreja un flamenc entre oposats: fosc i lluminós; femení
i masculí; inquietant i bell. A més de ser una intèrpret
virtuosa i passional, Pericet és una presència mercurial i
una experimentadora intrèpida.
Durada: 90 minuts.
Idea, creació artística, direcció musical, coreografia i ball:
Olga Pericet
Direcció escènica: Carlota Ferrer
Assessor de dramatúrgia: Roberto Fratini
Coreògrafs convidats: Marco Flores, Rafael Estévez i Valeriano Paños
Direcció musical: Olga Pericet i Marco Flores
Guitarra: Antonia Jiménez
Cant: Inma “La Carbonera” i Miguel Lavi
Trompeta: Jorge Vistel
Percussió: Paco Vega
Producció: Olga Pericet

PREU: 12€
COMPRAR

TEATRE
27 i 28 de novembre: 20:30 h
29 de noviembre: 19 h

EDIPO

B a m b a l i n a Te a t r e

Edipo ha esdevingut rei de Tebes, després de vèncer a
l’Esfinx i casar-se amb Iocasta, la reina vídua de Laios.
Sense saber-ho, Edipo s’havia casat amb sa mare i havia
matat son pare quan tornava de consultar l’oracle. Una
terrible pesta havia devastat Tebes, i Edipo cerca les causes
de l’infortuni fent una consulta a l’oracle d’Apol·lo, a
Delfos, i també a Tirèsias, el sacerdot endeví de Tebes. La
resposta és clara: la pesta s’acabarà quan siga venjada la
mort de Laios. Les seues indagacions el porten a descobrir
l’autèntic assassí: ell mateix. Esta revelació suposa una
segona desgràcia: el descobriment que s’havia complert
la terrible profecia que el feia assassí de son pare i marit
de sa mare. La solució del conflicte tràgic es resol amb el
suïcidi de Iocasta i amb la desesperació d’Edipo, qui es
trau els ulls davant de tanta desgràcia.
Durada: 90 minuts.
Adaptació i direcció: Jaume Policarpo Intèrprets: Jorge Valle, Águeda
Llorca, Pau Gregori Disseny d’escenografia: Jaume Policarpo Disseny
d’il·luminació: Mingo Albir Disseny gràfic i de titelles: Jaume Marco
Vestuari: Adame Construcció de titelles i escenografia: Miguel
Ángel Camacho Fotografia: Vicente A. Jiménez Vídeo: Sergio Serrano
Producció i distribució: Ruth Atienza, Marisol Limiñana
PREU: 12€
COMPRAR

TEATRE
12 de desembre: 20:30 h
13 de desembre: 19 h

AQUEST PAÍS NO
DESCOBERT QUE
NO DEIXA TORNAR
DE LES SEVES
FRONTERES CAP
DELS SEUS VIATGERS
Àlex Rigola

Josep Pujol, doctor en Economia i catedràtic en Història i
Institucions Econòmiques, reflexiona sobre la vida amb la
seua filla entre sessió i sessió de quimioteràpia. La seua filla
és Alba Pujol, actriu, dramaturga i poeta. Tot és veritat.
Tant com els filòsofs que ronden, vaguen i remuguen prop
jugant a la petanca. Un projecte de teatre documental
i vivencial d’Àlex Rigola, un dels directors catalans més
internacionals.
Durada: 70 minuts.
Creació i direcció: Àlex Rigola
intèrprets: Alba Pujol i Pep Cruz
Espai escènic: Max Glaenzel
Ajudant de direcció: Alba Pujol
Assistència a la dramatúrgia: Alba Pujol i Irene Vicente Salas
Assistència a la direcció: Dobrin Plamenov
Distribució: Art Republic
PREU: 12€
COMPRAR

TEATRE
18 i 19 de desembre, 20:30 h

LA CIUDAD
DE ESCARCHA
C r i t Te a t r e

UN EMOTIU ESPECTACLE A PARTIR DE LA
ICÒNICA NOVEL· LA ENTRE VISILLOS DE
CARMEN MARTÍN GAITE en col· laboració
amb Espacio Inestable i la Fundación Centro de
Estudios de los Años Cincuenta - Carmen Martín
Gaite.
Com es vivia a Espanya fa setanta anys? Què podien o no
podien fer els joves en una ciutat de províncies d’aquell
temps? Com es relacionaven? Com ballaven, com sentien?
Com de difícil era per a una dona arribar a aconseguir un
somni com el d’estudiar una carrera?
Estes i altres preguntes són les que la companyia CRIT ha
intentat respondre en l’espectacle La ciudad de escarcha,
una fidel adaptació textual de la novel·la de Martín Gaite
concebuda com un dinàmic i emotiu espectacle de hui i
per hui.

TEATRE
18 i 19 de desembre, 20:30 h

LA CIUDAD
DE ESCARCHA
C r i t Te a t r e

La ciudad de escarcha és un cru retrat de la joventut
d’una ciutat espanyola durant el primer franquisme.
Una joventut abúlica tancada en el seu xicotet món de
convencionalismes i estretors.
Durada: 85 minuts
Text original: Carmen Martín Gaite
Direcció i dramatúrgia: Anna Marí
Intèrprets: Daniel Tormo, Maribel Bayona, Josep Valero, Rebeca Izquierdo
i Anna Marí
Ajudantia de direcció: María José Mora
Moviment escènic: María José Soler
Espai escènic: Luis Crespo
Vestuari: Tonuca Belloch
Espai sonor: Panchi Vivó
Veus en off: Victòria Salvador, Alfred Picó, José Montesinos, Empar Canet,
Laia Sorribes, Núria Martín, Maribel Bravo i Panchi Vivó.
Amb cançons de Moby
Il· luminació: Ximo Olcina
Cap tècnic: Josep Mª Juncosa
Producció: Daniel Tormo

PREU: 12€
COMPRAR

CIRC
29 i 30 de desembre

F E S T I VA L
CONTORSIONS

“El circ és, essencialment, un espectacle en què predomina la lluita
de l’ésser humà contra la matèria per dominar-la i transformar-la en
bellesa” (Gasch, 1947, pàg. 25)
Una contorsió és un gir, una alteració de la forma
convencional que genera una altra forma nova,
impredictible. Com la història mateixa del circ, una
constant metamorfosi, un més difícil encara. Amb este
esperit naix el Festival, un festival de circ contemporani
organitzat per l’Ajuntament de València, que després de
l’èxit de les dues primeres edicions torna a la nostra ciutat
per consolidar-se com un referent artístic del territori
nacional.

CIRC
29 i 30 de desembre

F E S T I VA L
CONTORSIONS

Contorsions es proposa donar a conèixer a la ciutadania
una visió més rica de les arts circenses, més enllà de la
tradicional circ de Nadal o un altre tipus d’imatges
estereotipades pel cinema. El circ contemporani,
també anomenat Nou Circ, es caracteritza per la seua
multidisciplinarietat, pel seu caràcter eclèctic. I una prova
d’això és la programació que hem preparat en esta tercera
edició.
29 de desembre de 2020
Taller AVC - Plaça del Rosari / CARRER
Mecha Show You - Companyia Jimena Cavalletti
(València) - Plaça del Rosari / CARRER
La crisis de la Imaginación - Companyia Rauxa
(Catalunya - Argentina) - TEM / SALA
30 de desembre de 2020
Olimpíades AVC / CARRER 1h
Oníricus - Companyia La Troupe Malabó
(Castelló) / CARRER
Gran Gala Contorsions (València) - TEM / SALA 1h
Passen i vegen!

PREU: 8€
CONSULTAR PROGRAMACIÓ

Més informació sobre:

• ACTIVITATS
• ACCESSIBILITAT
• COM ARRIBAR
• CONTACTE
en www.teatreelmusical.es

Compartir
en Whatsapp

Metro 5-7
Tramvia 6-9

nº 159 - 151 - 162

Línies
1, 2,19, 32, N9

Teatre El Musical segueix estrictament el protocol anti COVID-19 elaborat
per la Regidoria d’Acció Cultural de l’Ajuntament de València per als teatres
municipals, així com les instruccions de les difrents autoritats sanitàries.
Teatre El Musical és un espai cultural que lluita contra la COVID-19 per a
complir la seua missió: prestar el servei públic de cultura d’avantguarda.

