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< Divendres 2
18.00 h

< Diumenge 4
17.00 h · sessió infantil

19.30 h

< Dimarts 6
18.00 h · dia de l’espectador

< Dimarts 20
18.00 h · dia de l’espectador

Dissabte 10 >

18.00 h

Dimarts 13 >

dia de l’espectador · 18.00 h

Cine
febrer

Diumenge 11 >

sessió infantil · 17.00 h
19.30 h

< Dissabte 17
18.00 h

< Divendres 16
18.00 h

< Diumenge 11
17.00 h · sessió infantil

< Divendres 9
18.00 h

març

< Dimarts 13
18.00 h · dia de l’espectador

< Diumenge 11
19.30 h

< Dimarts 6
18.00 h · entrada gratuïta

Divendres 2 >

18.00 h

Diumenge 4 >

sessió infantil · 17.00 h
19.30 h

Dissabte 3 >

18.00 h

Divendres 23 >

18.00 h

Diumenge 25 >

sessió infantil · 17.00 h
19.30 h

< Diumenge 18
17.00 h · sessió infantil

19.30 h

< Dissabte 24
18.00 h

< Dimarts 27
18.00 h · dia de l’espectador

< Divendres 23
18.00 h
22.30 h · horari especial

Setmana de la Dona

Dissabte 24 >

18.00 h

Dimarts 27 >

dia de l’espectador · 18.00 h

Diumenge 4 de març · 12.00 h

Concert
«Setmana de la Dona»
CMI Santa Cecília de Puçol

Música

Música

AcíFEM · Concert
Pupil·les + Tesa

Divendres 2 de març · 23.00 h

Dimarts 6 de març · 18.00 h

«Miss  Margot  Erable²»

Dimecres 7 de març · 18.00 h

«Dos más dos»
Dissabte 10 de març · 20.00 h

Dansa

Cine

Teatre

«Cèl.lula» · Subcielo

Dilluns 5 de març

Dos sessions: 19.00 i 20.15 h

«Tres anuncios en las afueras»
Entrada gratuïta

DonaSetmana
de la

Concert
«Setmana de la Dona»
CMI Santa Cecília de Puçol

Diumenge 4 de març · 12.00 h

Espai Jove · Entrada gratuïta

Grup de dones del curs de teatre



Exposicions
Del 9 de febrer al 2 de març

Del 9 al 29 de març

Francisco José Selma

«Déjalo estar»

Exposició de pintura
«Tessitura»

Teatre

Divendres 9 de febrer · 22.30 h

Marea dansa

Desprès d'omplir el Teatre Principal de València,
Marea Dansa presenta el nou espectacle «Amelia»,
una història de superació inspirada en la primera
aviadora que va creuar l'Atlàntic. És un espectacle
que fusiona la dansa espanyola i el flamenc amb
les noves tendències artístiques. Cinc dones que,
amb una posada en escena espectacular de llum,
música i dansa, fan un homenatge a les dones que
són capaces de superar els reptes més increïbles.

Presentació de l’espectacle a Puçol abans de
l’estrena oficial en la Fira Europea d’Arts Escèniques
de Gijón «FETEN 2018».

Amelia

Del 9 de febrer al 2 de març

Blanca Santos

Diumenge 25 de febrer · 19.30 h

L’Om Imprebís

Només els creadors d’«Imprebís» i els productors del
«Sopar dels idiotes» podien posar en escena l'obra més
representada de la història del teatre als Estats Units:
«Pels pèls». Una comèdia policíaca amb un assassinat
amb quatre sospitosos i dos policies tancats en una
perruqueria.

El públic decidirà qui és l'assassí, i segons el personatge
que trie, així es representarà.

Vine a decidir quí és l'assassí i a riure amb aquest
espectacle que ha entrat al

Pels pèls

Dilluns 5 de març · 19.00 i 20.15 h

Subcielo

Subcielo és una companyia de dansa aèria i l'espectacle
«Cèl·lula»  és una peça de tango ballada en paret, una
obra de dansa que inverteix l'escenari i s'atreveix a volar,
amb dos artistes suspesos en l'aire que es busquen i
separen, ballant de forma passional. Sempre condemnats
a l'amor etern.

Gaudeix d'aquest ball-espectacle en altura i deixa't sor-
prendre per la bellesa de la dansa en l'aire.

Activitat gratuïta · Setmana de la Dona

Cèl.lula
20 minuts cada sessió

Espai per determinar

Dissabte 10 de març · 20.00 h

Pentación espectáculos

«Dos más dos» és una divertida comèdia sobre dues
parelles d'amics de tota la vida: Adrián i Julieta, que estan
casats des de fa anys, i Tomás i Silvia que han preferit
no casar-se. Tomás i Silvia els expliquen als seus amics
que practiquen l'intercanvi de parelles i que els encantaria
compartir aqueixa pràctica amb ells. Julieta decideix no
resignar-se. i junts els tres, tractaran de convencer Adrián
que es llance a aquesta aventura. El que cap d’ells
imagina són les conseqüències que pot tindre.

Espectacle amb la participació dels actors de TV Miren
Ibarguren, Daniel Guzmán, María Castro i Alex Barahona
coneguts per la seua participación en sèries com ara
«Aída», «La que se avecina», «Seis hermanas» o
«Velvet».

Dos más dos

Llibre Guiness dels Rècords.


