Nadal de teatre
Dimarts

26 de desembre · 18.00 h

Dimecres

27 de desembre · 18.00 h

Dijous

Teatre
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28 de desembre · 18.00 h

Saga Producciones

Maduixa Teatre

Saga Producciones

Peter Pan. La batalla final

Pop’s Corn

La Sirenita. El Musical

Diumenge

17 de desembre · 19.30 h

Maria Juan i Eugeni Alemany

No estem bé
Peter Pan s'ha fet major, però el Capità Garfi
vindrà a segrestar la seua filla Maggie. D'aquesta
manera aconseguirà que Peter Pan vaja a rescatar-la. Campaneta i els Xiquets Perduts
s'encarregaran de posar-lo en forma per a la
batalla final que es lliurarà per recuperar-la de
les mans de Garfi i els pirates.
T'atreveixes a volar de la mà de Campaneta,
Peter i els Xiquets Perduts? La batalla final està
a punt de començar. Sols necessites un pensament alegre, de pols de fades, i girar a la segona
estrela a la dreta.

Maduixa Teatre presenta «Pop's Corn», un concert
per a tota la família. El que originàriament comença
com una prova de selecció per a un concurs de la
ràdio, com un joc més, esdevé una autèntica festa
concert de quinze cançons amb veu en directe.
Una trama senzilla i simpàtica en què tot el públic
es divertirà, cantarà i ballarà amb els protagonistes
d'aquest nou grup musical.

Ariel, una jove sirena que somia eixir de la mar,
viurà una gran aventura al costat de tots els seus
amics, Flandi, Sebas, El Profesor Marino i Mari la
Calamari. Submergeix-te amb ells i gaudeix cantant i ballant amb aquesta història que et portarà
fins a les profunditats marines, plenes de màgia
i fantasia.
Vine i capbussa't en un món d'il·lusions.

«No estem bé» és el nou espectacle d'humor dels
actors i còmics valencians Maria Juan i Eugeni Alemany, que pugen per primera vegada junts dalt
l'escenari amb una funció que és una barreja de
comèdia, monòleg i improvisació amb el públic.
Un xou en què els dos artistes reconeixen els espectadors que no estan bé i que, per això, qualsevol cosa
és possible. Fins i tot endur-se premis, perquè «No
estem bé» és, sobretot, un espectacle on passar-s'ho
bé té premi.
Amb aquest espectacle fusionen per primera vegada
la comèdia teatral i el monòleg d'humor, en una funció
plena de situacions divertides, algunes extremadament delirants.
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< Divendres 1
18.00 h

< Dissabte
18.00 h
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< Diumenge
17.00 h · sessió infantil
19.30 h
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< Dimarts
18.00 h · dia de l’espectador
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PROJECCIONS ESPECIALS
Dimecres
> 19.00 h

Exposició de pintura
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< Divendres
17.30 h · horari especial

«The wound»
pel.lícula guanyadora
del festival «Cinema Jove 2017»

21
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Dijous
> 18.00 h · sessió per a xiquets
> 19.30 h · sessió per a adults

horari especial

10

Diumenge
>
sessió infantil · 17.00 h
19.30 h

Exposició de pintura

Sara Montoya

7

Divendres

9

Dimarts
>
dia de l’espectador · 17.30 h

12

Dimarts
>
dia de l’espectador · 18.00 h

Diumenge

15
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< Dissabte
18.00 h
22.30 h · horari especial
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< Dimarts
18.00 h · dia de l’espectador

26

12

14

< Diumenge
17.00 h · sessió infantil
19.30 h

16

< Dimarts
17.30 h · dia de l’espectador
horari especial

Falles
Dissabte

Dissabte

13 de gener · 19.00 h
20 de gener · 19.00 h

Presentació Falla L’Antiga

28 >
h

Dissabte

26

< Divendres
17.30 h · horari especial

Concert de Nadal del Centre
Musical Santa Cecília
de Puçol

Presentació Falla Palau

>
18.00 h

sessió infantil · 17.00

horari especial

< Divendres
18.00 h
22.30 h · horari especial

12 de gener al 2 de febrer

«La memòria plana»

5

Diumenge
>
sessió infantil · 17.00 h
19.30 h

23 de desembre · 19.00 h

23

Del

9

Dissabte

< Dimarts
17.30 h · dia de l’espectador

«El dia més curt»
Festa mundial del curtmetratge

Divendres
>
18.00 h

Dissabte
>
18.00 h

Carmen Armenteros

< Diumenge
17.00 h · sessió infantil
19.30 h

gener

8

Divendres
>
sessió infantil · 17.00 h

1 al 22 de desembre

Música

< Divendres
22.30 h · horari especial

27

< Dissabte
22.30 h · horari especial
< Diumenge
19.30 h

28

30

< Dimarts
17.30 h · dia de l’espectador
horari especial

Literatura
Divendres

15 de desembre · 20.00 h

Presentació del llibre

«Sin contraseña»
d’Antonio Murgui

27 de gener · 19.00 h

Presentació Falla Molí de Vent
Dissabte

3 de febrer · 19.00 h

Presentació Falla Els Hostalets

