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Divendres d’humor. 11 SET. 22:30 h.

MONÒLEGS AMB ÓSCAR TRAMOYERES
 “LA LISTA DE LA COMPRA”
Si no pots anar al supermercat sense la llista que et fa la teua dona.
Si et preguntes on anirà el supositori eixe ple de diners que les
caixeres fiquen pel tub. Si no eres capaç d'obrir les bosses de plàstic
abans que la caixera passe la teua compra. No vingues a veure este
monòleg, perquè jo tampoc ho sé, però també m'ho pregunte.

C/ José María Julián. Antic Edifici Bancaixa

Divendres infantil.  18 SET. 18:00 h.

ESPECTACLE MUSICAL INFANTIL “LOS
TROTAMUNDOS Y LA MÁQUINA DEL TIEMPO”
Canta, juga i balla amb tota la família!, en este espectacle interactiu
o musical infantil " Trotamundos y la máquina del tiempo", en el
que xiquets i majors passaran un dia divertit i entretingut, amb
cançons, balls, màgia, malabars, paròdies… i molt més.

Divendres de jazz. 25 SET. 22:30 h.

SEMILLA NEGRA
El grup Semilla Negra se submergix en la música tradicional de
diferents països i ens acosta a diferents estils com el Feeling cubà
amb boleros plens de sentiment, el Tango argentí, el Corregut
mexicà, la Samba, la Bossa Nova i també al flamenc amalgama de
cultures que fusionada amb el jazz. El grup revisarà precioses
melodies interpretades per la carismàtica veu de Cristina Blasco,
temes del cançoner Llatí amb aroma Mediterrània.

Dissabte 26 SET. 18:00 h.

CENICIENTA
Reinvenció en imatge real del clàssic conte de fades, Cenicienta.

Divendres - cantautors. 2 OCT. 22:30 h.

NACHO MAÑÓ I GISELA RENES
“CANTO RODADO”
Nacho Mañó (Presuntos Implicados) i Gisela Renes (psicoanalista i
cantant) s'embarquen en un projecte musical que naix amb la idea de
fer un disc monogràfic sobre l'autor brasiler Chico Buarque, per al que
Nacho adapta les cançons a l'espanyol.

Divendres de teatre. 16 OCT. 22:30 h.

“ARS AMANDI” DE OVIDIO
Un espectacle que desvela l'enorme llum artística del poeta romà,
endinsant-nos en la seua obra ARS AMANDI (l'art d'amar) per a
descobrir el primer tractat d'igualtat de gènere de la Història escrit
fa més de 2.000 anys "Este. espectacle està protagonitzat per Chico
García, protagonista de la sèrie d'Antena 3, El secreto de Puente Viejo”.

Divendres infantils. 23 OCT. 18:00 h.

“CONTES DEL CAVALLET DE FUSTA”
D´EMPAR CLARAMUNT
Un cavallet de fusta arriba carregat de contes, titelles i cançons.
Empar Claramunt narra i escenifica contes clàssics i moderns amb
diferents tipus de titelles: ninos, fusta reciclada i objectes, abordant
continguts adequats a xiquets/es, a partir de 2 anys.

Dissabte 31 OCT 18:00 h.

KHUMBA
Khumba és una zebra amb només la mitat del seu cos a ratlles a què
tots culpen per la falta de pluges. A causa de la gran pressió de la
bandada Khumba decidix embarcar-se en una audaç missió per a
aconseguir totes les ratlles que li falten. En la seua busca, la zebra
coneix a una sèrie de personatges molt extravagants.

Divendres- cantautors. 6 NOV. 22:30 h.

ISABEL JULVE I KIKE NAVAS – “FLAMENCO”
Dotada d'una presència prodigiosa, la cantaora-bailaora Isabel Julve
ha sabut imposar al tall dels anys el seu estil singular, barrejant força
i precissió. En l'escenari alterna la veu i el ball, amb gran domini dels
pals flamencs (buleries, tangos, soleja, fandangos, rumba, alegries,
etc.). Acompanyat pel mestre a la guitarra Kike Navas.

Divendres d’humor. 13 NOV. 22:30 h.

“AMORTAJADOS” DE TAJADOS TEATRO
Ella i Ell estan condemnats a no entendre's, així que resulta còmic
comprovar quant es necessiten. Ella i Ell són els protagonistes de nou
històries d'humor i amor que es reduïxen a… A Ella, a Ell… I a una
guitarra. Actors: Mónica Zamora i Jordi Esteve. Escrita i dirigida per:
Patricia Sornosa.

Divendres infantils. 20 NOV. 18:00 h.

ESPECTACLE MUSICAL INFANTIL
“CUENTASUEÑOS”
Imagina't un món on es pot reviure sempre que vullgues les aventures
que experimenten els teus amics de la Tele. Què fantàstic seria eixe
món. Ana, una xiqueta fantástica, troba la forma de trobar el Món
dels CuentaSueños!!.

Divendres clàssics. 27 NOV. 22:30 h.

RECORDANT A NINO BRAVO
'Los Supersón', el grup musical de Nino Bravo, va tornar a reunir-se
més de quatre dècades després de la seua mort per a portar novament
el so dels seus concerts originals, acompanyats esta vegada pel
cantant José Valhondo per exprés desig de la família de Nino Bravo.

Divendres de teatre. 30 OCT. 22:30 h.

KOKTEL MOLOTOV DE BEGOÑA TENA I PEP
RICART – COMPANYIA GOIG DE TEATRE
Un muntatge, on l’actor interpreta un èsser humà encuriosit per
tot: per la música, per la poesia, la filosofia, el teatre o la societat.
L’espectacle vol compartir la passió d’assaborir paraules admirables.
Aquelles que mai acaben de dir tot el que tenen a dir. Aquelles que
devorem de la mateixa manera que els guerrers caníbals devoren
els seus enemics morts per apropiarse’n de la força. Actor Pep Ricart.

Dissabte 28 NOV 18:00 h.

LA OVEJA SHAUN. LA PELÍCULA
Shaun és una ovella molt llesta i molt roïna que viu amb les seues
companyes de ramat en la granja de Mossy Bottom davall la
“suposada” supervisió del Granger i de Bitzer, un gos pastor amb
molt bones intencions, però prou despistat.

Divendres- cantautors. 4 DIC. 22:30 h.

LUPE CATALÀ – “DESPERTAR”
Lupe Catalá, autora pop valenciana, ens presenta el seu segon àlbum
d'estudi – Despertar - disc produït pel pianista Pau Chafer (Presuntos
Implicados, Revólver, etc.) i ha comptat amb prestigiosos músics
entre els que destaca el percussionista valencià Pepe Cantó (Revólver,
Los Rebeldes, Seguridad Social, Miguel Ríos, etc.) i les cançons dels
quals passen per tractar des de temes socials fins a sentiments
personals de la seua autora.

Divendres d’humor. 11 DIC. 22:30 h.

“USTED ESTÁ AQUÍ”
DE COMPAÑÍA AÈREA TEATRO
Tres personatges esperant un tren. D'eixa espera naixen situacions
on, a través de la comicitat i l'absurd, Ernesto, Paloma i César juguen
entre la realitat i la ficció vivint cada moment com un xicotet viatge.
Amb este espectacle còmic gestual Cia Aèrea Teatre ha viatjat per
més de 8 països d'Europa i Amèrica.

Divendres de jazz. 18 DIC. 22:30 h.

LATINO BLANCO QUARTET
Una original formació dirigida per Francisco Blanco "Latino" que
homenatja els grans músics i compositors de l'estil Cool Jazz
(1948 - 55), Jazz elegant i molt agradable (temes de Gerry Mulligan,
Chet Baker, Paul Desmond, Art Farmer) per a un públic heterogeni.
L'originalitat d'este quartet és l'absència de piano (Pialess), obtenint
així un so pròxim al que podríem definir com a jazz de cambra: Saxo
Baríton, Trombó, Contrabaix i Bateria.


