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Dansa / Teatre

Diumenge 19 de febrer · 19.30 h

Leandre

Leandre és Premi Nacional de Circ, un mestre del
«clown», un referent a tot Europa per la seua
capacitat comunicativa i pel domini absolut de
l'escenari.

«Rien à dire» és un espectacle d'humor poètic,
sense paraules, per a riure. Una invitació a descobrir
la visió d'un «clown» davant la vida a través de sa
casa i les seues intimitats, transformant els usos
de les escales, portes, finestres o mobles. Leandre
li pega la volta  a tot, fins i tot als nostres sentiments.

Aquest espectacle ha recorregut festivals de tot
Espanya, com el Festival Internacional de Cazorla,
i el de Cantàbria, la Mostra de Mim de Sueca, i
europeus, com Festivals a França i al gener passat
el London International Mime Festival.

Preu entrada: 8 E
Venda anticipada d’entrades:

dimecres 15 de febrer, de 17.30 a 19.30 h

Rien à dire

Diumenge 5 de març · 18.00 h

Eventime Teatre

Si vos agrada el teatre musical, ara podeu gaudir d'un
espectacle per a tots els públics, especialment per als
més menuts i menudes. Qui no coneix el conte de la
Ventafocs?. Aquest musical és una versió actualitzada
amb música original, 7 actors i un vestuari espectacular
amb més de 30 vestits. Va ser finalista en els Premis Max
de teatre.

Cenicienta
La magia del musical

Dimarts 7 de març · 18.00 h

Maduixa Produccions

«Mulïer» és un espectacle de dansa sobre xanques
interpretat per cinc ballarines.

Aquest muntatge investiga els límits físics amb la dansa
i l'equilibri, el moviment i la poesia o la força i les emocions.
L'espectacle és un homenatge a totes les dones que
durant segles i segles d'opressió han lluitat -i continuen
fent-ho- per mantenir viu el seu jo salvatge, i que recla-
men el seu dret de ballar i córrer lliurement pels carrers
i places de la nostra societat.

Plaça d’Europa
Espectacle de carrer · Setmana de la Dona

Accés lliure

Mulïer

Diumenge 26 de març · 19.30 h

Taconterra Dansa

«Que flamenca sóc» és un espectacle de dansa
realitzat des d'una visió fresca i creativa, en què
s'ofereix un acostament entre el folcklore valencià i
els pals més folcklòrics del flamenc. A ritmes d'alba-
des, fandangos, buleries, coples, rondalles, alegries,
cants de batre o dansades, els components de Ta-
conterra Dansa ens envoltaran dins d'una harmonia
perfecta entre el més conegut de l'art flamenc i el
més popular de la nostra tradició, convertint les dues
músiques en una.

Que flamenca sóc

Preu entrada: 5 E
Venda anticipada d’entrades:

dimecres 1 de març, de 17.30 a 19.30 h

Preu entrada: 8 E
Venda anticipada d’entrades:

dijous 23 de març, de 17.30 a 19.30 h



< Dissabte 18
18.00 h

< Dimarts 21
18.00 h · dia de l’espectador

Divendres 10 >

18.00 h

Dissabte 11 >

18.00 h

Dimarts 14 >

dia de l’espectador · 18.00 h

Cine familiar
febrer

Diumenge 12 >

sessió infantil · 17.00 h
19.30 h

< Divendres 17
18.00 h
22.30 h · horari especial

< Divendres 10
18.00 h

març

< Diumenge 26
17.00 h · sessió infantil

19.30 h

< Dimarts 28
18.00 h · dia de l’espectador

< Dimarts 14
18.00 h · dia de l’espectador

< Divendres 3
18.00 h

< Diumenge 5
17.00 h · sessió infantil

19.30 h

< Dimarts 7
18.00 h · dia de l’espectador

Divendres 3 >

18.00 h
horari especial · 22.30 h

Dissabte 4 >

18.00 h

Dimarts 7 >
dia de l’espectador

 · 19.00 h

Dilluns 6 >

sessió Setmana de la Dona · 18.00 h

< Diumenge 12
17.00 h · sessió infantil

19.30 h

< Diumenge 2 d’abril

17.00 h · sessió infantil

19.30 h

< Dimarts 4 d’abril

18.00 h · dia de l’espectador

< Divendres 31
18.00 h

Exposicions
Del 10 de febrer al 10 de març

Exposició de pintura

Del 31 de març al 23 d’abril

«Geometries sobre ciment»

Benlla Martínez

< Divendres 24
18.00 h

< Dissabte 25
18.00 h

< Dissabte 11
18.00 h

Diumenge 12 de març · 12.00 h

Concert Setmana de la
Dona del Centre Musical
Santa Cecília de Puçol

Música

Diumenge 26 de març · 12.30 h

Contacontes

Rondalles d'animals d'Enric Valor

Llorenç el Contacontes

Casa de Cultura · Entrada lliure

Instal.lació de pintura expandida
«Moments del temps»

Inma Mendieta

Divendres 24 de març

19.30 h. Cercavila de l'Escola de Tabal i Dolçaina

20.00 h. Actuació de les escoles de tabal i dolçaina,
danses i rondalla a la plaça de la Casa de
Cultura

20.30 h. Acte institucional del 30 Aniversari

22.30 h. Concert de rock, amb la participació de
l'Orquestra de Puçol i components de l'Ampli

Dissabte 25 de març

22.15 h. Correfocs · Dimonis de Massalfassar

22.45 h. «Foc i música» a la plaça de la Casa de
Cultura

23.00 h. Concert

Quico Pi de la Serra
El cantautor farà un recorregut
per les seues cançons més
conegudes.

Zulú Zulú
La banda mallorquina ens
presentarà les seues cançons
en què fusionen els ritmes
africans amb la música pop i folk.

Arthur Caravan
El grup d'Alcoi interpretarà
peces del seu disc, «Major
propòsit».

Nominada a

14
Òscars

Nominada a3
Òscars

Dimecres 15 de març, de 17 a 19 h: repartiment d’entrades gratuïtes
fins acobrir l’aforament (màxim 2 entrades per persona).

Dimecres 22 de març, de 17 a 19 h: repartiment d’entrades gratuïtes
fins acobrir l’aforament (màxim 2 entrades per persona).

Diumenge 26 de març

12.30 h. Llorenç el Contacontes

19.30 h. Taconterra Dansa · «Que flamenca sóc»
Amb la participació del cantant Josep Aparici
«Apa» i la cantaora Isabel Julve.

Aniversari

horari especial


