Un dia per a la història...
Acte de lliurament del títol de Fill Predilecte de la ciutat i
Medalla d’Or a Camilo Blanes Cortés, ‘Camilo Sesto’.
Teatre Calderón d’Alcoi, 18 de novembre de 2016

GENER 2017

Diumenge 12 de febrer, 19 hores

Divendres 24 de març, 11 i 15:30 hores

Corporació Musical Primitiva d’Alcoi
Homenatge a Joan Valls i Jordà

Banda Jove de la Societat Musical
Nova d’Alcoi

MÚSICA PER ALS VERSOS,
VERSOS PER A LA MÚSICA

Dimarts 3 de gener, 19 hores

SINERGIA 3.0
Cía. Nueveuno

Divendres 17 de febrer, 20:30 hores

Dissabte 7 de gener, 19 hores

BOLÉRO

CONCERT D’ANY NOU

Ballets de France

Associació d’Amics de la Música
d’Alcoi

Diumenge 19 de febrer, 11:45 hores

Divendres 13, 20 hores
Dissabte 14, 18 hores

5a GALA DE DANSA ACOVIFA
A benefici de l’Associació Contra
la Violència de Gènere i Familiar
d’Alcoi i Comarca

Quadre Artístic de l’Associació
de Sant Jordi

EL TREN

Circo Gran Fele

Diumenge 22 de gener, 19 hores

MARÇ 2017

Diumenge 29 de gener, 19 hores

TIEMPO, amb Jorge Sanz

LA GENERALA

Agrupació Lírica Societat
El Trabajo d’Alcoi

LOS VECINOS DE ARRIBA
Elefant, Focus i Pentación

FEBRER 2017

Dijous 17 de març, 20:30 hores

THE SAMURAI OF THE DRUMS

Dissabte 4 de febrer, 20 hores

10é aniversari del nou Teatre
Calderón d’Alcoi

EL SOPAR DELS IDIOTES
Albena Teatre

ABRIL 2017
PRESENTACIÓ REVISTA DE
FESTES 2017
Associació de Sant Jordi
Diumenge 2 d’abril, 11:45 hores

CONCERT DE FESTES
Societat Musical Nova d’Alcoi
Sota la direcció de Joan
Doménech Calaforra
Divendres 7 d’abril

MOBY DICK,
Teatro de Gorakada

Espectacle inclòs en la Mostra
de Teatre Escolar d’Alcoi
Diumenge 9 d’abril, 11:45 hores

Divendres 10 de febrer, 20:30 hores

ALBA MOLINA

Diumenge 19 de març, 19 hores

EL AMOR BRUJO

Víctor Ullate Ballet

Canta Lole y Manuel

CONCERT DE FESTES
Corporació Musical
Primitiva d’Alcoi

Sota la direcció d’Eduard Terol i
Botella

GÈNERE:
RECOMANACIONS D’EDAT:

Dissabte 4 de març, 19 hores

Diumenge 12 de març, 19 hores

Teatro de Guerrilla

SAINET FESTER

Dissabte 1 d’abril, 20:30 hores

Fina Estampa

Amb Hiroshi Fujii i Ascensión Padilla

Sota la direcció de Gaspar Nadal
i Maronda

Divendres 24 de febrer, 20 hores

Diumenge 26 de febrer, 18:30 hores

ORQUESTRA SIMFÒNICA
ALCOIANA, resident al Teatre
Calderón

CONCERT DE FESTES
Societat Unió Musical d’Alcoi

Dijous 30 i divendres 31 de març

Societat Musical Nova d’Alcoi

Òpera 2001

MANEL Presentant ‘Jo
competeixo’

Diumenge 26 de març, 11:45 hores

OBERTURA DEL 175é
ANIVERSARI

TOSCA

Divendres 20 de gener, 22 hores

LA MÚSICA FESTERA
EN CLAU ESCOLAR

Dansa

Teatre
TP

Tots els públics

JiA

Joves i adults

Música
A

Adults

Acte social

TP

Dimarts

3

19:00 h

Cía. Nueveuno

SINERGIA 3.0

GENER

Durada: 60 minuts
Gènere: Circ
Idea origial i direcció: Jorge Silvestre
Intèrprets: Stefano Fabris, Miguel Frutos, Josu Montón i Jorge Silvestre
Producció: Cía. Nueveuno

Circ contemporani que combina tècniques
malabars, manipulació d’objectes, verticals
i dansa. Música, escenografia, il·luminació
i emocions evolucionen paral·leles.
Adaptació i conflictes personals d’una
societat individualista tractats des d’una
mirada conceptual: de la fusta al metall,
de l’acústic a l’electrònic, del natural al
complex, de la individualitat a la cohesió…
la Sinergia.

Circo contemporáneo que combina técnicas
malabares, manipulación de objetos,
verticales y danza. Música, escenografía,
iluminación y emociones evolucionan
paralelas. Adaptación y conflictos personales
de una sociedad individualista tratados
desde una mirada conceptual: de la madera
al metal, de lo acústico a lo electrónico, de lo
natural a lo complejo, de la individualidad a
la cohesión… la Sinergia.

* Preu de les entrades: 5 i 6 euros (públic general) – 5 euros (socis del Club de
l’Espectador). A la venda en taquilla i a través d’Internet a www.instanticket.es.

3

JiA

Dissabte

7

19:00 h
Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

CONCERT D’ANY NOU

GENER

Durada: 120 minuts
Gènere: Música simfònica
Direcció: Francesc Estévez
Solistes: Elena Mikahailova (violí) i Eugenia Boix (soprano)
Producció: Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

Amb l’experimentat i reconegut mestre
Francesc Estévez en el podi, la St. George
Symphony Orchestra (Orquestra Resident
de la Temporada de l’Associació d’Amics
de la Música d’Alcoi), comptarà així
mateix amb la prestigiosa violinista russa
Elena Mikahailova, molt coneguda pel
públic alcoià per les seues nombroses
actuacions en la nostra ciutat, així
com amb Eugenia Boix, una de les
sopranos espanyoles amb més projecció
internacional.

Con el experimentado y reconocido maestro
Francesc Estévez en el pódium, la St. George
Symphony Orchestra (Orquesta Residente
de la Temporada de la Asociación de Amigos
de la Música de Alcoy), contará asimismo
con la prestigiosa violinista rusa Elena
Mikahailova, muy conocida por el público
alcoyano por sus numerosas actuaciones en
nuestra ciudad, así como con Eugenia Boix,
una de las sopranos españolas con más
proyección internacional.

* Preu de les entrades: 25, 35 i 40 euros (públic general).
A la venda en taquilla i a través d’Internet a www.instanticket.es
4

TP

Divendres

Dissabte

20:00 h

18:00 h

GENER

GENER

13 14

A benefici de l’Associació Contra la
Violència de Gènere
i Familiar d’Alcoi i Comarca

5a GALA DE DANSA
ACOVIFA
Gènere: Gala de dansa
Producció: Associació Contra la Violència de Gènere
i Familiar d’Alcoi i Comarca

L’Associació Comarcal Contra la Violència
de Gènere i Familiar -ACOVIFA- organitza
una nova Gala de Dansa a benefici de
la mateixa entitat. Durant aquestes
dues hores de festa comptarem amb les
actuacions dels ballets i centres de dansa
de la comarca, així com del Conservatori
Municipal d’Alcoi.

La Asociación Comarcal Contra la Violencia
de Género y Familiar -ACOVIFA- organiza
una nueva Gala de Danza a beneficio de la
misma entidad. Durante estas dos horas de
fiesta contaremos con las actuaciones de los
ballets y centros de danza de la comarca, así
como del Conservatorio Municipal de Alcoi.

* Preu de les entrades: donatiu de 8 euros.
A la venda en taquilla i a través d’Internet a www.instanticket.es.
5

MANEL
Presentant el seu nou disc:

Jo competeixo.

6

JiA

Divendres

20

22:00 h
Presentant ‘Jo competeixo’

MANEL

GENER

Durada: 90 minuts
Gènere: Música pop
Producció: Fina Estampa

Pronunciar el nom de Manel és parlar del
fenomen musical de substrat independent
més important de l’últim lustre a Espanya.
Mesos després de tancar davant 60.000
espectadors (La Mercè, 2014) la gira de
“Atletes, baixin de l’escenari”, Manel
puja de nou als escenaris per a presentar
el seu nou àlbum “Jo competeixo”. A
diferència dels tres anteriors, registrats en
la més estricta intimitat, el quart disc del
quartet barceloní significa la seua primera
experiència al costat d’un productor, el
nord-americà Jake Aron. Amb la seua
ajuda, Guillem Gisbert, Roger Padilla, Martí
Maymó i Arnau Vallvé experimenten una
decidida inflexió cap al pop contemporani.

Pronunciar el nombre de Manel es hablar del
fenómeno musical de sustrato independiente
más importante del último lustro en España.
Meses después de cerrar ante 60.000
espectadores (La Mercè, 2014) la gira de
“Atletes, baixin de l’escenari”, Manel se sube
a los escenarios para presentar su nuevo
álbum, “Jo competeixo”. A diferencia de los
tres anteriores, registrados en la más estricta
intimidad, el cuarto disco del cuarteto
barcelonés significa su primera experiencia
junto a un productor, el norteamericano
Jake Aron. Con su ayuda, Guillem Gisbert,
Roger Padilla, Martí Maymó y Arnau Vallvé
experimentan una decidida inflexión hacia el
pop contemporáneo.

* Preu de les entrades: 15 euros (abans del 21 de desembre), 20 euros (a partir del 22 de
desembre). A la venda en taquilla i a través d’Internet a www.instanticket.es.
7

TP

Diumenge

22

19:00 h
Amb Hiroshi Fujii i Ascensión Padilla

GENER

ORQUESTRA SIMFÒNICA
ALCOIANA, resident al Teatre Calderón
Durada: 90 minuts
Gènere: Música simfònica
Direcció: Gregorio Casasempere Gisbert
Solistes: Hiroshi Fujii (guitarra) i Ascensión Padilla (soprano)
Co-producció: Orquestra Simfònica Alcoiana, resident al Teatre Calderón i
l’Ajuntament d’Alcoi

L’Orquestra Sinfònica Alcoiana, assumeix
un nou repte de superació i ens ofereix
un programa on el modernisme de
Gustav Mahler i Richard Strauss es
fusionen fraternalment amb l’obra més
universal de Joaquín Rodrigo. La soprano
Ascensión Padilla cantarà allò més
sublim i transcendent -a meitat del camí
entre dionisíac i apol·lini- i el guitarrista
japonés/alcoià Hiroshi Fuji ens aportarà la
fragància de les melodies del Concierto de
Aranjuez. Compartim-ho.

La Orquesta Sinfónica Alcoyana, en su
continuo reto de superación, nos ofrece
un programa en donde el modernismo de
Gustav Mahler y Richard Strauss se funden
en un fraternal abrazo con la obra más
universal de Joaquín Rodrigo. La soprano
Ascensión Padilla cantará lo sublime y
trascendente -entre lo apolíneo y dionisíacoy el guitarrista japonés/alcoyano Hiroshi
Fuji desgranará las fragantes melodías del
Concierto de Aranjuez. Compartámoslo.

* Preu de les entrades: 10 i 12 euros (públic general), 10 euros (socis del Club de l’Espectador) i
8 euros (socis de l’OSA i persones de fins a 30 anys). A la venda en taquilla i a través d’Internet a
www.instanticket.es.
9
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JiA

Diumenge

29

19:00 h
Teatro de Guerrilla, amb Jorge Sanz

TIEMPO

GENER

Durada: 90 minuts
Gènere: Teatre
Idioma: Castellà
Autor: Quim Masferrer
Direcció: Ramon Fontserè
Intèrpret: Jorge Sanz
Producció: Teatro de Guerrilla en col·laboració amb Puy&CO i Jorge Sanz

Li acaben de comunicar que li queden 90
minuts de vida. Una hora i mitja de la més
autèntica i plena llibertat que mai podrà
gaudir un ésser humà. La llibertat de
passar comptes, de dir de debò tot el que
pensa, de ser sincer per una vegada. La
llibertat de saltar-se les normes polítiques,
socials i morals. La llibertat de qui no es
pot empresonar, ni multar, ni imputar,
ni castigar. Una hora i mitja d’intensa
tristesa, de crítica desbocada, d’ironia,
de comiats, de laments, de records, olors,
amics, paisatgeS… que mai més sentirà.
La llibertat de riure’s del mort i de qui el
vetlla, el públic. La tragicomèdia de la vida
en 90 minuts. S’obri el teló. Comença el
compte enrere.

Le acaban de comunicar que le quedan 90
minutos de vida. Una hora y media de la
más auténtica y plena libertad que nunca
podrá gozar un ser humano. La libertad de
pasar cuentas, de decir de verdad todo lo
que piensa, de ser sincero por una vez. La
libertad de saltarse las normas políticas,
sociales y morales. La libertad de quién no
se puede encarcelar, ni multar, ni imputar,
ni castigar. Una hora y media de intensa
tristeza, de crítica desbocada, de ironía,
de despedidas, de lamentos, de recuerdos,
olores, amigos, paisajes… que nunca más
sentirá. La libertad de reírse del muerto y
de quién lo vela, el público. La tragicomedia
de la vida en 90 minutos. Se abre el telón.
Empieza la cuenta atrás.

* Preu de les entrades: 10 i 12 euros (públic general) – 10 euros (socis del Club de
l’Espectador). A la venda en taquilla i a través d’Internet a www.instanticket.es.
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12

JiA

Dissabte

4

20:00 h
Albena Teatre

EL SOPAR DELS IDIOTES

FEBRER

Durada: 120 minuts
Gènere: Teatre
Idioma: Valencià
Autor: Francis Weber
Direcció: Carles Sanjaime
Intèrprets: Ferran Gadea, Josep Manel Casany, Toni Misó, Alfred Picó,
Cristina Garcia i Rosana del Carpio
Producció: Albena Teatre i Olympia Metropolitana

‘El sopar dels idiotes’, de Francis Veber,
s’ha convertit en un dels clàssics de
l’humor més representats amb èxit a tot el
món. En aquesta versió 100% valenciana,
torna als nostres escenaris per a oferir-nos
una divertidíssima crítica d’una societat
en la qual no és gens fàcil saber qui és
realment l’idiota.

‘La cena de los idiotas’, de Francis Veber,
se ha convertido en uno de los clásicos del
humor más representados con éxito en todo
el mundo. En esta versión 100% valenciana,
vuelve a nuestros escenarios para ofrecernos
una divertidísima crítica de una sociedad
en la cual no es nada fácil saber quién es
realmente el idiota.

* Preu de les entrades: 10 i 12 euros (públic general) – 10 euros (socis del Club de
l’Espectador). A la venda en taquilla i a través d’Internet a www.instanticket.es.
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JiA

Divendres

10

20:30 h
Canta Lole y Manuel

ALBA MOLINA

FEBRER

Durada: 90 minuts
Gènere: Nou flamenc
Intèrprets: Alba Molina i Joselito Acedo (guitarra)
Producció: Otrobis Siglo XXI

Alba Molina és filla de dues icones de
l’avantguarda flamenca, Lole i Manuel.
La personalísima textura de la seua veu
i la seua meravellosa afinació segueixen
sent un univers sonor difícil d’encasellar,
encara que tampoc és la seua pretensió.
‘Alba canta a Lole y Manuel’, amb aquest
títol i a manera de mantra, reapareix Alba
Molina, cercant la calor del bressol, dels
seus ídols com a músics, del seu aliment
personal i professional i assumeix el que
serà sens dubte, un dels majors reptes
de la seua vida. Un repte que li porta
d’entre tota una discografia, a triar onze
temes amb el criteri de les vivències, les
emocions i els records únics.

Alba Molina es hija de dos iconos de la
vanguardia flamenca, Lole y Manuel.
La personalísima textura de su voz y su
maravillosa afinación siguen siendo un
universo sonoro difícil de encasillar, aunque
tampoco es su pretensión. ‘Alba canta a
Lole y Manuel’, con este título y a modo de
mantra, reaparece Alba Molina, buscando el
calor de la cuna, de sus ídolos como músicos,
de su alimento personal y profesional y
asume el que será sin duda, uno de los
mayores retos de su vida. Un reto que le
lleva de entre toda una discografía, a elegir
once temas con el criterio de las vivencias,
las emociones y los recuerdos únicos.

* Preu de les entrades: 8 i 10 euros (públic general) – 8 euros (socis del Club de l’Espectador).
A la venda en taquilla i a través d’Internet a www.instanticket.es.
15

TP

Diumenge

12

19:00 h
Corporació Musical Primitiva d’Alcoi

MÚSICA PER ALS VERSOS,
VERSOS PER A LA MÚSICA

FEBRER

Durada: 90 minuts
Gènere: Música de banda
Direcció: Eduard Terol i Botella
Producció: Corporació Musical Primitiva d’Alcoi

Imatges, poemes i música en el centenari
del naixement de Joan Valls Jordà, record
a l’artista que des de la seua terra va viure
obert a l’univers. Una ullada al món Valls,
al seu temps i pensament al món pel qual
va lluitar i que també és el nostre món. La
seua petjada en els mots fets música.

Imágenes, poemas y música en el centenario
del nacimiento de Joan Valls Jordà, recuerdo
al artista que desde su tierra vivió abierto
al universo. Un vistazo en el mundo Valls, a
su tiempo y pensamiento en el mundo por el
cual luchó y que también es nuestro mundo.
Su huella en las palabras hechas música.

* Preu de les entrades: 6 i 8 euros (públic general).
A la venda en taquilla i a través d’Internet a www.instanticket.es.
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TP

Diumenge

19

11:45 h
Societat Musical Nova d’Alcoi

FEBRER

OBERTURA DEL 175é ANIVERSARI
Durada: 120 minuts
Gènere: Música de banda
Direcció: Joan Doménech Calaforra
La Societat Musical Nova d’Alcoi compleix el proper 21 de febrer 175 anys i de quina
millor manera que celebrar-ho amb música. Al ritme d’obres escrites per músics i
compositors de la Nova, als segles XIX i XX, protagonitzarem aquest concert que servirà
per obrir l’any de l’aniversari.
* Entrada per invitació: Recollida a la taquilla del Teatre Calderón a partir del dia 16 de febrer.
Més informació a la web de la Societat Musical Nova d’Alcoi (www.musicanovaalcoi.com).

Divendres

TP

24

11:00 h
15:30 h
MARÇ

Banda Jove de la Societat Musical Nova d’Alcoi

MÚSICA FESTERA EN CLAU ESCOLAR
Durada: 60 minuts
Gènere: Música festera
Direcció: Jesús Fuertes García
Els músics de la banda jove de la Societat Musical Nova d’Alcoi, dirigits per Jesús
Fuertes, interpretaran un pasdoble, una marxa mora i una altra cristiana, compostes
per músics de la Nova, junt alumnes de l’últim cicle de primària i primer de secundària
d’alguns centres educatius de a ciutat. Es tracta d’una audició escolar emmarcada en el
175é aniversari de la Música Nova.
* Preu de les entrades: Sessions escolars concertades.
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TP

Divendres

17

20:30 h
Ballets de France

BOLÉRO

FEBRER

Durada: 105 minuts
Gènere: Dansa clàssica
Coreògraf: Mike Fothergill
Música: Maurice Ravel, Ígor Stravinski, Wolfgang Amadeus Mozart i Édith Piaf
Producció: Ballets de France

Els dotze ballarins solistes del Ballets
de France dibuixen un altre espectacle
excepcional que combina l’elegància
i virtuosisme del ballet clàssic amb
l’expressivitat de la dansa contemporània.
Una seqüència de diferents moviments
del més elevat nivell en el ballet clàssic
què ens conviden a deixar-se portar
per la posada en escena del coreògraf
nord-americà Michael Fothergill amb la
música de Maurice Ravel. Un programa
per a la música i la dansa que no deixarà
indiferent ningú.

Los doce bailarines solistas del Ballets de
France dibujan otro espectáculo excepcional
que combina la elegancia y virtuosismo del
ballet clásico con la expresividad de la danza
contemporánea. Una secuencia de diferentes
movimientos del más elevado nivel en el
ballet clásico qué nos invitan a dejarnos
llevar por la puesta en escena del coreógrafo
norteamericano Michael Fothergill con la
música de Maurice Ravel. Un programa
para la música y la danza que no dejará
indiferente a nadie.

* Preu de les entrades: 12 i 15 euros (públic general) – 12 euros (socis del Club de
l’Espectador). A la venda en taquilla i a través d’Internet a www.instanticket.es.
19

JiA

Divendres

24

20:00 h
Ópera 2001

TOSCA

FEBRER

Durada: 120 minuts
Gènere: Ópera
Idioma: Italià amb subtítols en castellà
Autor: Giacomo Puccini
Direcció: Martin Mázik
Intèrprets: solistes, cor i orquestra d’Ópera 2001. Amb la participació especial del Cor de
Veus Blanques de Sant Roc d’Alcoi
Producció: Òpera 2001 - Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

Tosca és sens dubte una de les principals
i més populars creacions de Puccini, qui
al costat dels seus habituals ‘llibretistes’
Luiggi Illica i Giuseppe Giacosa van donar
vida a aquesta dramàtica òpera basada
en l’obra homònima del francès Victorien
Sardou. Estrenada a Roma en 1900, és
una de les composicions més impactants
i colpidores de l’escola Verista italiana,
començada a la fi del segle XIX per
Mascagni i Leoncavallo amb ‘Cavalleria
rusticana’ i ‘Pagliacci’ respectivament.

Tosca es sin duda una de las principales
y más populares creaciones de Puccini,
quien junto a sus habituales libretistas
Luiggi Illica y Giuseppe Giacosa dieron
vida a esta dramática ópera basada en
la obra homónima del francés Victorien
Sardou. Estrenada en Roma en 1900, es
una de las composiciones más impactantes
y sobrecogedoras de la escuela Verista
italiana, comenzada a finales del siglo XIX
por Mascagni y Leoncavallo con ‘Cavalleria
rusticana’ y ‘Pagliacci’ respectivamente.

* Preu de les entrades: 25, 37’5 i 45 euros (públic general).
A la venda en taquilla i a través d’Internet a www.instanticket.es
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Diumenge

26

18:30 h
Circo Gran Fele

EL TREN

FEBRER

Durada: 120 minuts
Gènere: Circ
Direcció: Rafael Pla
Producció: Circo Gran Fele

En una estació de tren amb rumbs
impossibles partim a la recerca d’un viatge
imaginari on ens trobem amb personatges
magnífics, esplèndids, majestuosos o
pomposos amb els quals es juga a cercar
oposats. Aquesta obra plagada d’ironies la
trobem en un escenari replet de màgia on
tot és possible. Aquest espectacle basat en
espais imaginaris compta amb música en
directe dissenyada especialment per a crear
un ambient únic sempre lligat a l’ideari del
tren i capaç d’embruixar les ments.

En una estación de tren con rumbos imposibles
partimos en busca de un viaje imaginario
donde nos encontramos con personajes
magníficos, espléndidos, majestuosos,
opulentos o pomposos con los que se juega a
buscar opuestos. Esta obra plagada de ironías
la encontramos en un escenario colmado de
magia donde todo es posible. Este espectáculo
basado en espacios imaginarios cuenta con
música en directo diseñada especialmente
para crear un ambiente único siempre ligado
al ideario del tren y capaz de embrujar las
mentes.

* Preu de les entrades: 6 i 8 euros (públic general) – 6 euros (xiquets i xiquetes menors de 12
anys i socis del Club de l’Espectador).
A la venda en taquilla i a través d’Internet a www.instanticket.es.
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JiA

Dissabte

4

19:00 h
Agrupació Lírica El Trabajo d’Alcoi

LA GENERALA

MARÇ

Durada: 130 minuts
Gènere: Sarsuela-opereta
Autor: Amadeo Vives - Perrín y Palacios
Direcció escènica: Ramón Micó
Direcció musical i del cor: Enrique J. Peidro
Direcció del ballet: Inma Cortés
Intèrprets: Tania Bou, Jovi Gonzálbez, Charo Martos, Jordi Sempere, Elisa Santonja,
Francisco J. Vila, Ángel Pérez, Javier Pérez, Fernando Albiñana i Vicente Leal
Producció: Agrupació Lírica Societat El Trabajo d’Alcoi

A cavall entre la sarsuela i l’opereta, és
la còmica història d’una família reial
destronada. La història del príncep Pio i
el seu amor impossible per Berta, esposa
d’un General i sobrenomenada per aquest
motiu “La Generala”. Pio està compromès
amb la princesa Olga i es veu obligat a
sol·licitar un préstec al General, per a
poder celebrar les noces com es mereix
l’ocasió. Però en arribar i veure a Berta
reconeix al seu antic amor... i a partir d’ací
l’embulle està servit.

A caballo entre la zarzuela y la opereta,
es la cómica historia de una familia real
destronada. La historia del príncipe Pío y
su amor imposible por Berta, esposa de
un General y apodada por este motivo “La
Generala”. Pío está comprometido con la
princesa Olga y se ve obligado a solicitar
un préstamo al General, para poder celebrar
la boda como se merece la ocasión. Pero al
llegar y ver a Berta reconoce a su antiguo
amor... y a partir de ahí el enredo está
servido.

* Preu de les entrades: 10, 20 i 23 euros. A la venda a la Sociedat “El Trabajo”, de dilluns a
divendres d’11 a 13 i de 17 a 19 h (965542208).
També a la venda en taquilla i a través d’Internet a www.instanticket.es
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JiA

Diumenge

12

19:00 h
Elefant, Focus i Pentación

LOS VECINOS DE ARRIBA

MARÇ

Durada: 90 minuts
Gènere: Teatre
Idioma: Castellà
Direcció: Cesc Gay
Intèrprets: Eva Hache, María Lanau, Xavi Mira i Andrew Tarbet
Producció: Elefent, Focus i Pentación

Una nit Ana i Julio conviden a sopar als
seus veïns Gloria i Brian per a ensenyarlos el pis i agrair-los l’ajuda que els van
donar quan es van instal·lar en l’edifici.
A mesura que passa la nit, Ana i Julio van
descobrint les tendències sexuals dels
seus veïns, fet que els porta a replantejarse la seua pròpia relació de parella, que
està plena de retrets i immersa en una
monotonia. L’enfrontament amb els veïns
i entre ells dos, els portarà al límit i els
farà prendre decisions definitives sobre la
seua relació.

Una noche Ana y Julio invitan a cenar a
sus vecinos Gloria y Brian para enseñarles
el piso y agradecerles la ayuda que les
dieron cuando se instalaron en el edificio. A
medida que pasa la noche, Ana y Julio van
descubriendo las tendencias sexuales de sus
vecinos, hecho que les lleva a replantearse
su propia relación de pareja, que está llena
de reproches e inmersa en una monotonía. El
enfrentamiento con los vecinos y entre ellos
dos, les llevará al límite y les hará tomar
decisiones definitivas sobre su relación.
Felicidades Miguel.

* Preu de les entrades: 12 i 15 euros (públic general) – 12 euros (socis del Club de
l’Espectador). A la venda en taquilla i a través d’Internet a www.instanticket.es.
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TP

Dijous

17

20:30 h
10é aniversari del nou Teatre Calderón

THE SAMURAI OF THE DRUMS

MARÇ

Gènere: Gran percussió
Producció: Drum Tao, Ópera 2001

‘The Samurai of the Drums’ és un
impressionant espectacle musical en el
qual la companyia japonesa Drum Tao
realitza una autèntica batalla de percussió
amb tambors Wadaiko, de fins a 1’7
metres d’altura i més de 400 quilos de pes.
Amb set milions d’espectadors i una gira
que els ha portat per tot el món, el grup
nipó s’ha convertit en poc temps en una
de les companyies més prestigioses del
país del sol naixent.

‘The Samurai of the Drums’ es un
impresionante espectáculo musical en el que
la compañía japonesa Drum Tao realiza una
auténtica batalla de percusión con tambores
Wadaiko, de hasta 1’7 metros de altura y
más de 400 kilos de peso. Con siete millones
de espectadores y una gira que les ha llevado
por todo el mundo, el grupo nipón se ha
convertido en poco tiempo en una de las
compañías más prestigiosas del país del sol
naciente.

* Preu de les entrades: 20 euros (preu en promoció comprant l’entrada abans del 17 de
febrer). Després d’aquesta data, 25 i 30 euros (públic general) – 25 euros (socis del Club de
l’Espectador). A la venda en taquilla i a través d’Internet a www.instanticket.es.
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TP

Diumenge

19

19:00 h
Víctor Ullate Ballet

EL AMOR BRUJO

MARÇ

Durada: 120 minuts
Gènere: Dansa
Coreografia: Víctor Ullate
Música: Manuel de Falla, Luís Delgado, In Slaughter Natives
Producció: Víctor Ullate Ballet, Comunidad de Madrid - Associació d’Amics de
la Música d’Alcoi

Versió de ‘El amor brujo’ estrenada en
el Teatro Real de Madrid en 2014, amb
escenografia i vestuari que cerquen
donar major protagonisme a la llum,
present en tota la trama. En aquesta
versió es duu a terme una aposta musical
innovadora amb la inclusió del grup de
‘dark ambience’, ’In Slaughter Natives’,
que s’uneix als efectes musicals creats
per Luis Delgado per a la versió original
i que condueixen a l’espectador per una
travessia entre la vida i la mort, un viatge
cap al més enllà.

Versión de ‘El amor brujo’ estrenada en
el Teatro Real de Madrid en 2014, con
escenografía y vestuario que buscan dar
mayor protagonismo a la luz, presente en
toda la trama. En esta versión se lleva a
cabo una apuesta musical rompedora con
la inclusión del grupo de dark ambience,
’In Slaughter Natives’, que se suma a los
efectos musicales creados por Luis Delgado
para la versión original y que conducen al
espectador a una travesía entre la vida y la
muerte, un viaje hacia el más allá.

* Preu de les entrades: 25, 30 i 38 euros (públic general).
A la venda en taquilla i a través d’Internet a www.instanticket.es
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CICLE FESTER 2017
CONCERTS DE FESTES
Diumenge 26 de març, 11:45 hores

Unió Musical d’Alcoi
Sota la direcció de Gaspar Nadal i Maronda
Diumenge 2 d’abril, 11:45 hores

Societat Musical Nova d’Alcoi
Sota la direcció de Joan Doménech Calaforra
Diumenge 9 d’abril, 11:45 hores

Corporació Musical Primitiva d’Alcoi
Sota la direcció d’Eduard Terol i Botella

SAINETS FESTERS
Dijous 30 i divendres 31 de març

Quadre Artístic de l’Associació de Sant Jordi

PRESENTACIÓ DE
LA REVISTA DE FESTES
Dissabte 1 d’abril, 20:30 hores

Associació de Sant Jordi

TP

Divendres

Espectacle inclòs a la programació de
la Mostra de Teatre Escolar d’Alcoi

MOBY DICK,
de Teatro Gorakada
Durada: 55 minuts
Gènere: Teatre familiar
Idioma: Castellà
Autor: Julio Salvatierra-Gorakada
Direcció: José Carlos García
Intèrprets: Aritza Rodríguez, José Cruz Gurrutxaga,
Eriz Alberdi, Fran Lasuen i Unai Laso
Producció: Teatro Gorakada
Moby Dick és un espectacle pensat per
a tots els públics a partir de 6 anys, en
el qual es pretén albirar la immensitat
d’aqueixa obra mestra de la literatura
universal. Resultaria absurd i fins i
tot ridículament pretensiós tractar de
traslladar la totalitat d’aquesta novel·la
a l’escenari, més res impedeix a Teatre
Gorakada proposar un joc en el qual la
imaginació siga el nostre aliat.

7

ABRIL

Gala Cloenda de la

Moby Dick es un espectáculo pensado para
todos los públicos a partir de 6 años, en el
que se pretende vislumbrar la inmensidad de
esa obra maestra de la literatura universal.
Resultaría absurdo e incluso ridículamente
pretencioso tratar de trasladar la totalidad
de esta novela al escenario, más nada impide
a Teatro Gorakada proponer un juego en el
que la imaginación sea nuestro aliado.

FETEN 2016: Millor Direcció
MAX 2016: Finalista al Premi Millor Espectacle Infantil
* Preu de les entrades: Més informació, pròximament a la pàgina web del Teatre Calderón
d’Alcoi (www.teatrecalderonalcoi.com) o telefonant a les oficivnes del teatre.
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