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PRESENTACIÓ PROGRAMACIÓ TEMPORADA
FEBRER - JUNY 2022
Estimat públic,
El TEM torna a obrir la seua porta a tota la ciutadania, conservant
la seua essència com a espai cultural públic, amb una programació
més inclusiva, diversa i compromesa amb la societat actual,
apostant per despertar el pensament crític i defensant el diàleg
intergeneracional.
Per això, a través de la contemporaneïtat i continguts de qualitat
busca reflexionar al voltant de qüestions com la família, les cures,
el passat i el nostre rastre, el canvi climàtic, el suïcidi, els models
educatius, la relació entre l’alumnat i el professorat, de com pensar
i canviar les nostres vides, de vèncer la por, de la joventut, de la
feminitat i l’empoderament. I tot això, a través del teatre, la dansa,
el circ contemporani, la música o la poesia escènica, però també
oferint col·loquis, tallers, accions als centres educatius, taules
redones i activitats entorn de la mediació social. Perquè entenem
el TEM com a espai físic de trobada social i de reflexió a través dels
continguts escènics i les activitats que es deriven de la programació.
Gràcies a totes les persones que veniu i feu el TEM, perquè sou les
autèntiques protagonistes, i a les quals van dedicades les propostes
que hem preparat amb molta il·lusió per aquesta temporada
2021/2022.
Equip TEM

#TEMescena
#TEMsocial
#TEMformació
#TEMinclusiu
#TEMfuturspúblics

VALENCIA
ROMEROMARTIN
DANCING FORWARD
ROMEROMARTIN
MÚSICA

11 febrer, 20:00h

Sala del TEM
Gratuït amb invitació (web)
TOTS ELS PÚBLICS
DURADA: 90 MINUTS
CST

Concert de RomeroMartín en col·laboració amb l’IVAM, en el marc de
l’exposició “Ensayos sobre lo cutre’. Lecturas del Archivo Miguel Benlloch”
Concierto de RomeroMartín en colaboración con el IVAM, en el marco de la
exposición “Ensayos sobre lo cutre’. Lecturas del Archivo Miguel Benlloch”

HISTÒRIA D’UN SENGLAR (O ALGUNA COSA DE RICARD)
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GABRIEL CALDERÓN
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GREC Festival de Barcelona +
Temporada Alta
A
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TEATRE

12 i 13 febrer, 19:30h.
Sala del TEM
12€
+13 anys
DURADA: 70 MINUTS
CAT

Una reflexió sobre els límits de l’ambició humana inspirada en l’obra de W.
Shakespeare. Premi Max i Premi Butaca al millor actor per a Joan Carreras. Premi
Butaca a la millor producció de petit format.
Una reflexión sobre los límites de la ambición humana inspirada en la obra de W.
Shakespeare. Premio Max y Premio Butaca al mejor actor para Joan Carreras.
Premio Butaca a la mejor producción de pequeño formato.

TRÓPICO DE COVADONGA
RODRIGO CUEVAS
MÚSICA

18 febrer, 20:00h
Sala del TEM
12€
+ 16 anys
DURADA: 90 MINUTS
CST

Agitació folklòrica i electrònica, divisme de camp i humor, erotisme elegant,
hedonisme, una posada en escena que conjumina elements vintage i
projeccions, i un vestuari que no deixa ningú indiferent.
Agitación folclórica y electrónica, divismo de campo y humor, erotismo
elegante, hedonismo, una puesta en escena que aúna elementos vintage y
proyecciones, y un vestuario que no deja a nadie indiferente.

ELS OCELLS
LA CALÒRICA
TEATRE

19 i 20 febrer, 19:30h
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Temporada Alta
E

Sala del TEM
12€
+ 16 anys
DURADA: 75 MINUTS
CAT

I si convenceren els ocells del món per a crear una nova societat basada en els principis
fonamentals de l’Individu, la Propietat i la Competència? Una comèdia teatral inspirada en
l’obra d’Aristòfanes, amb dramatúrgia de Joan Yago i direcció d’Israel Solà.
¿Y si convenciesen a las aves del mundo para crear una nueva sociedad basada en los
principios fundamentales del Individuo, la Propiedad y la Competencia? Una comedia teatral
inspirada en la obra de Aristófanes, con dramaturgia de Joan Yago y dirección de Israel Solà.

VALENCIA
ENCENDIDAS
DANCING FORWARD
COMPANYIA HONGARESA
DE TEATRE
POESIA I MÚSICA

25 i 26 febrer 20:00h
Sala del TEM
12€
TOTS ELS PÚBLICS
DURADA: 75 MINUTS
CST

Un espectacle de Lola López sobre la vida i l’obra de la poeta alacantina Francisca
Aguirre. Música en directe del guitarrista José María Gallardo del Rey i el cantaor
flamenc Paco del Pozo.
Un espectáculo de Lola López sobre la vida y la obra de la poeta alicantina
Francisca Aguirre. Música en directo del guitarrista José María Gallardo del Rey y
el cantaor flamenco Paco del Pozo.

SAVE THE TEMAZO
A
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COL·LECTIU
F.R.E.N.È.T.I.C.
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4 i 5 març, 20:00h
Sala del TEM
10€
TOTS ELS PÚBLICS
DURADA: 75 MINUTS
CST

Estrena a València de la versió adaptada a sala de l’espectacle de carrer Save
the temazo, una ONG internacional que lluita per rescatar el valor emocional
de la música.
Estreno en València de la versión adaptada a sala del espectáculo de calle
Save the temazo, una ONG internacional que lucha por rescatar el valor
emocional de la música.

CONTEM i ESCOLTEM
CONTEM i ESCOLTEM
FESTIVAL DE CONTES

5 i 6 març, Tot el dia
Sales Polivalents
Gratuït amb invitació (web)
TOTS ELS PÚBLICS
DURADA: 60 MINUTS / SESSIÓ
CST - VAL

Jornada de contacontes i narració oral amb Vicent Cortés, Almudena
Francés, Eva Andújar, Carles Cano, Maricuela, i el Gran Jordiet. Consulteu el
programa complet al nostre web.
Jornada de cuentacuentos y narración oral con Vicent Cortés, Almudena
Francés, Eva Andújar, Carles Cano, Maricuela y el Gran Jordiet. Consulta el
programa completo en nuestra web.

AMA. LA TERRIBLE BELLEZA
MARIE DE JONGH
11 i 12 març, 20:00h
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Sala del TEM
12€
+13 anys
DURADA: 80 MINUTS
SENSE TEXT

AMA parla (sense paraules) de la fortalesa d’unes persones fràgils i atemorides. És un
cant a la bellesa èpica de la cura mútua. De la cura dels nostres ancians pares, eixos
que van morint a poc a poc, emportant-se amb ells part de la nostra pròpia vida.
AMA habla de la fortaleza de unas personas frágiles y asustadas. Es un canto a la
belleza épica del cuidado mutuo. Del cuidado de nuestros ancianos padres, esos que
van muriendo poco a poco, llevándose con ellos parte de nuestra propia vida.

VALENCIA
VISITAS SONORAS
DANCING FORWARD
DIÀLEG OBERT

ESCUCHA!VALÈNCIA
PERFORMANCE

13 març, 18:00h
Sala del TEM i HALL
Gratuït amb invitació (web)
+ 13 anys
DURADA: 120 MINUTS
CST

Músiques dissidents, experimentació sonora i creació contemporània.
Un recorregut per les últimes propostes d’experimentació i innovació musical del
panorama nacional i internacional.
Músicas disidentes, experimentación sonora y creación contemporánea.
Un recorrido por las últimas propuestas de experimentación e innovación musical
del panorama nacional e internacional.

EL PETIT DE CAL ERIL
EL PETIT DE CAL ERIL
MÚSICA

25 març, 20:00h

Sala del TEM
12€
TOTS ELS PÚBLICS
DURADA: 90 MINUTS

La música d’El Petit de Cal Eril travessa el cosmos per generar al seu voltant
una força gravitacional imparable. N.S.C.A.L.A.H. ha consolidat el grup com un
dels noms clau de l’escena musical catalana i estatal.
La música de El Petit de Cal Eril atraviesa el cosmos para generar a su alrededor
una fuerza gravitacional imparable. N.S.C.A.L.A.H. ha consolidado al grupo
como uno de los nombres claves de la escena musical catalana y estatal.

LA MÁQUINA DE TURING
CLAUDIO TOLCACHIR
26 i 27 març, 19:30h
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Sala del TEM
12€
+14 anys
DURADA: 75 MINUTS
CST

Claudio Tolcachir porta a escena La máquina de Turing, de Benoit Solès; una adaptació
inspirada en l’obra de teatre de Hugh Whitemore, Breaking the code, i basada en la
biografia novel·lada Alan Turing: The enigma, escrita per Andrew Hodges.
Claudio Tolcachir lleva a escena La máquina de Turing, de Benoit Solès; una
adaptación inspirada en la obra de teatro de Hugh Whitemore, Breaking the code, y
basada en la biografía novelada Alan Turing: The enigma, escrita por Andrew Hodges.

III RIMBOMBA: SONS NÚS, HÉCTOR ARNAU
RIMBOMBA

III CICLE DE POESIA VIVA
DE VALÈNCIA
POESIA ESCÈNICA

I MARÍA ELOY-GARCÍA

1 abril, 20:00h
Sala del TEM
10€
TOTS ELS PÚBLICS
DURADA: 75 MINUTS
CST / VAL

RIMBOMBA continua creixent amb una nova edició del cicle de poesia escènica. En
esta ocasió comptarem amb tres propostes molt especials com la del duo Sons Nús
(Baldo Martínez i Maite Dono), Héctor Arnau i María Eloy-García.
RIMBOMBA continúa creciendo con una nueva edición del ciclo de poesía escénica.
En esta ocasión contaremos con tres propuestas muy especiales como la del dúo
Sons Nús (Baldo Martínez y Maite Dono), Héctor Arnau y María Eloy-García.

VALENCIA
LAS QUE LIMPIAN
DANCING FORWARD
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CENTRO DRAMÁTICO
NACIONAL
TEATRE

2 i 3 abril, 19:30h
Sala del TEM
12€
+13 anys
DURADA: 75 MINUTS
CST

Las que limpian parla de la lluita organitzada de les cambreres de pis dels hotels per
aconseguir uns drets laborals i socials justos. És posible revaloritzar aquest treball i
deslligar-lo del gènere? Existeix un turisme sostenible? Qui neteja la casa de la netejadora?
Las que limpian habla de la lucha organizada de las camareras de piso de los hoteles para
conseguir unos derechos laborales y sociales justos. ¿Es posible revalorizar este trabajo y
desligarlo del género? ¿Existe un turismo sostenible? ¿Quién limpia la casa de la limpiadora?

ACCIONES SENCILLAS
JESÚS RUBIO
DANSA VALÈNCIA
DANSA

7 abril, 21:00h
Sala del TEM
12€
PÚBLIC ADULT
DURADA: 80 MINUTS
CST

Benvinguts a veure el màxim del mínim. En Acciones sencillas s’exalta la complexitat de la
neciesa. El jove i ascendent creador i ballarí madrileny Jesús Rubio Gamo es desprén del
prescindible i avança en una investigació sobre l’essencial que ho té fascinat.
Bienvenidos a ver lo máximo de lo mínimo. En Acciones sencillas se exalta la complejidad de la
simpleza. El joven y ascendente creador y bailarín madrileño Jesús Rubio Gamo se desprende
de lo prescindible y avanza en una investigación sobre lo esencial que lo tiene fascinado.

ION
CHRISTOS
PAPADOPOULOS

DANSA VALÈNCIA
DANSA

9 abril, 21:00h
Sala del TEM
PÚBLIC ADULT
DURADA: 60 MINUTS

Ion és un experiment multisensorial, que no s’esgota en mecàniques fàcils tractant de
cridar l’atenció. Papadopoulos se centra en el repetitiu dels motius cinètics, en la claredat
de l’espai escènic definida per la il·luminació i l’acció.
Ion es un experimento multisensorial, que no se agota en mecánicas fáciles tratando de
llamar la atención. Papadopoulos se centra en lo repetitivo de los motivos cinéticos, en la
claridad del espacio escénico definida por la iluminación y la acción.

MARTIRIO & RAÚL RODRÍGUEZ
MARTIRIO + RAÚL
RODRÍGUEZ

De un mundo raro.
Cantes por Chavela
MÚSICA

10 abril, 19:00h
Sala del TEM
12€
TOTS ELS PÚBLICS
DURADA: 90 MINUTS
CST

Els grans èxits de Chavela Vargas traslladats als pals flamencs. ‘De un mundo raro. Cantes
por Chavela’ és un moment únic, inèdit, de proximitat, entrega i complicitat. Del blues al
flamenc, del bolero a la ranxera, de la copla al swing.
Los grandes éxitos de Chavela Vargas trasladados a los palos flamencos. El resultado de
‘De un mundo raro. Cantes por Chavela’ es un momento único, inédito, de proximidad,
entrega y complicidad. Del blues al flamenco, del bolero a la ranchera, de la copla al swing.

VALENCIA
MEME
DANCING FORWARD
DAVID ORRICO

COLECTIVO NERVAL
ARTS VIVES
14 abril (Concert de plantes)
i 21 abril (Memento Homo),
20:00h
Sala del TEM
Gratuït amb invitació (web)
TOTS ELS PÚBLICS
DURADA: 75 MINUTS
CST

MEME és una investigació escènica formal com a continuació del dispositiu escènic Antes
todo esto era campo, sobre les possibilitats dramàtiques de les plantes com a interfícies
vives i de dramatúrgies ecologistes en propostes híbrides d’arts vives.
MEME es una investigación escénica formal como continuación del dispositivo escénico
Antes todo esto era campo, sobre les posibilidades dramáticas de las plantas como a
interfaces vivas y de dramaturgias ecologistas en propuestas híbridas de artes vivas.

HIPOCONDRIART
BORJA LÓPEZ COLLADO
TRIANGLE TEATRE
TEATRE

23 i 24 abril, 19:30h
Sala del TEM
12€
TOTS ELS PÚBLICS
DURADA: 90 MINUTS
VAL

Un debat en clau de tragicomèdia entre la interpretació misantropa de l’individu
contemporani i el llegat de l’art com a punt d’inflexió i reflexió.
Un debate en clave de tragicomedia entre la interpretación misántropa del individuo
contemporáneo y el legado del arte como punto de inflexión y reflexión.

MARATÓ DE DANSA
CLUB MUTANTE
DANSA

29 abril,19:30h

HALL
Gratuït amb invitació (web)
TOTS ELS PÚBLICS
DURADA: 90 MINUTS
CST

Celebrem el Dia Internacional de la Dansa amb una experiència en la qual es donen cita DJs
i ballarins especializats, per a entrenar, practicar junts i recórrer les diferents tècniques i estils
que d’una altra forma no convergeixen necessàriament en un mateix espai i temps.
Celebremos el Día Internacional de la Danza con una experiencia en la que se dan cita DJs
y bailarines especializados, para entrenar, practicar juntos y recorrer las diferentes técnicas y
estilos que de otra forma no convergen necesariamente en un mismo espacio y tiempo.

UNA NOVELITA LUMPEN
RAKEL CAMACHO

TEATRE

30 abril i 1 maig, 19:30h
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LA INTERMERATA
E

Sala del TEM
12€
PÚBLIC ADULT
DURADA: 80 MINUTS
CST

Adaptació teatral d’Una novelita lumpen, de l’escriptor xilé Roberto Bolaño. Un thriller oníric
ple de realisme, surrealisme, foscor, poesia i absurd.
Adaptación teatral de Una novelita lumpen, del escritor chileno Roberto Bolaño. Un thriller
onírico lleno de realismo, surrealismo, oscuridad, poesía y absurdo.

PRESENTACIÓ
DEL XI FESTIVAL
CABANYAL ÍNTIM
VALENCIA
DANCING
FORWARD
FESTIVAL CABANYAL
ÍNTIM
TEATRE / MÚSICA
5 maig, 19:30h
Sala del TEM
Gratuït amb invitació (web)
TOTS ELS PÚBLICS
DURADA: 90 MINUTS
CST

Festa de presentació de l’11a edició del Festival Cabanyal Íntim, que se celebrarà al
maig baix el lema “Caos”.
Fiesta de presentación de la 11a edición del Festival Cabanyal Íntim, que se celebrará
en mayo bajo el lema “Caos”.

TERRITORI PERFORMANCE
FESTIVAL CABANYAL ÍNTIM
TRIANGLE TEATRE
PERFORMANCE

7 maig, 18:00h
DIFERENTS ESPAIS
6€
TOTS ELS PÚBLICS
DURADA: 180 MINUTS
CST / VAL

Arriba la setena edició de Territori Performance, dins del XI Festival Cabanyal Íntim i
sota el lema “Caos”, que torna a les entranyes del TEM com a espai d’experimentació i
d’avantguarda escènica amb sis accions performatives.
Llega la séptima edición de Territori Performance, dentro del XI Festival Cabanyal Íntim bajo
el lema “Caos”, que vuelve a les entrañes del TEM como espacio de experimentación y
vanguardia escénica con seis acciones performativas.

JOC DE XIQUETES
ADRIÁN NOVELLA

BULLANGA CÍA. TEATRAL
TEATRE

14 maig, 18:00h i 20:00h
HALL
8€
TOTS ELS PÚBLICS
DURADA: 60 MINUTS
VAL

Una reunió de pares d’alumnes és el brou perfecte perquè sorgisquen misèries, manies i
prejudicis. Joc de xiquetes reprodueix una d’aquestes reunions basada en fets reals.
Una reunió de padres de alumnos es el caldo perfecto para que surjan miserias, manías y
prejuicios. Joc de xiquetes reproduce una de estas reuniones basada en hechos reales.

ÚLTIMA LLUNA DE MERCUCIO MONTESCO
LAURA SANCHIS
TEATRE

20 i 21 maig, (20:00h)
22 maig, (19:00)
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PERROS DANESES

E

Sala del TEM
12€
+ 13 anys
DURADA: 75 MINUTS
VAL

Obra de Laura Sanchis i Javier Sahuquillo inspirada en la cèlebre obra de W. Shakespeare “Romeu
i Julieta”. Una nit de festa on l’amor, l’amistat, l’odi, les drogues, la violència i el sexe es donen la mà
conformant un món de diversió i perill, capaç d’inspirar tendresa i temor.
Obra de Laura Sanchis y Javier Sahuquillo inspirada en la célebre obra de W. Shakespeare “Romeo
y Julieta”. Una noche de fiesta donde el amor, la amistad, el odio, las drogas, la violencia y el sexo es
dan la mano conformando un mundo de diversión y peligro, capaz de inspirar ternura y temor.

III RIMBOMBA
VALENCIA
DANCING FORWARD
RIMBOMBA

CICLE DE POESIA VIVA DE
VALÈNCIA
POESIA ESCÈNICA
27 maig, 20:00h
Sala del TEM
10€
TOTS ELS PÚBLICS
DURADA: 90 MINUTS
CST - VAL

RIMBOMBA continua creixent amb una nova edició del cicle de poesia escènica.
En esta ocasió comptarem amb tres propostes molt especials. Víctor López,
David Vid y Quesia
RIMBOMBA continúa creciendo con una nova edición del ciclo de poesía escénica.
En esta ocasión contaremos con tres propuestas muy especiales. Víctor López,
David Vid y Quesia

V FESTIVAL DE TITELLES DEL CABANYAL CANYAMELAR

FESTIVAL DE TITELLES
TEM – TEATRO LA ESTRELLA
TITELLES

27, 28 i 29 maig,
Diferents horaris
TEM – TEATRO LA ESTRELLA
8€
TOTS ELS PÚBLICS
CST – VAL

Arriba la V edició del Festival de Titelles amb les millors companyies de teatre de
titelles valencianes, estatals i europees, a més de passes gratuïts a l’aire lliure i tallers
de construcció de marionetes.
Llega la V edición del Festival de Titelles con las mejores compañías de teatro de
marionetas valencianas, estatales y europeas, además de pases gratuitos al aire
libre y talleres de construcción de marionetas.

RUGE ROSARIO 2022
RUGE ROSARIO

FESTES CULTURALS DEL
CABANYAL-CANYAMELAR

4, 5 i 6 juny,
Diferents horaris
TEM – PLAÇA ROSARI
TOTS ELS PÚBLICS

Ruge Rosario és un projecte cultural i artístic que treballa i aposta per la tradició i la
contemporaneïtat en el barri del Cabanyal – Canyamelar. Un espai d’expressió col·laborativa i veu
en el qual es desenvolupa una programació musical, poètica, teatral, gastronòmica i formativa.
Ruge Rosario es un proyecto cultural y artístico que trabaja y apuesta por la tradición y la
contemporaneidad en el barrio del Cabanyal – Canyamelar. Un espacio de expresión colaborativa
y voz en el que se desarrolla una programación musical, poética, teatral, gastronómica y formativa.

RUIDO BLANCO
RADIANTE + LUNA
Y PANORAMA DE
LOS INSECTOS
ARTS VIVES
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10 i 11 juny, 20:00h
SALA DEL TEM - HALL
10€
TOTS ELS PÚBLICS
DURADA: 80 MINUTS
CST - VAL

Una construcció escènica de llum, veu, imatges, música i paraula, prenent com a
principi la pura experimentació i mesclant tots els llenguatges humans i tecnològics.
Una construcción escénica de luz, voz, imágenes, música y palabra, tomando
como principio la pura experimentación y mezclando todos los lenguajes humanos y
tecnológicos.

#COM ARRIBAR
AUTOBÚS - EMT

METRO

Línies 19, 32, 99

LÍNIA 5 MARÍTIM
Serrería-Aeroport
LÍNIA 7 MARÍTIM
Serrería-Torrent avinguda

TRAMVIA
LÍNIA 6
Tossal del Rei - Marítim Serrería
LÍNIA 8
Marina Reial - Marítim Serrería

PÀRQUING 24H
PLAÇA DE LES HORES
PÀRQUING JJ DÓMINE
(c/ Dr Josep Juan Dómine, 11)
PÀRQUING PORT DE VALÈNCIA
(c/ Eugènia Viñes, 30)

VALENBISI
ESTACIÓ 71, AVDA DEL PORT
ESTACIÓ 151, METRO SERRERÍA
ESTACIÓ 159, FRANCISCO
CUBELLS

PLACES
D’APARCAMENT
P.M.R.
C/ MARIÀ CUBER, 36 i 38 (3 places)
C/ VICENTE BRULL, 41 (1 plaça)
C/ VICENT GALLART, 2 (2 places)
C/ BARRACA,50 (1 plaça)

TEM - Teatre El Musical
Plaça del Rosari, 3. El Cabanyal - Canyamelar. 46011 València.
Més informació i venda d’entrades: www.teatreelmusical.es

962 085 691

info@teatreelmusical.es

segueix-nos

