Música &
Monòlegs
Divendres

4 de maig · 23 h

Àcid

Diego Varea
Diego Varea presenta el seu monòleg, les seues cançons
àcides, que parlen sobre l'amor, la vida, i altres contes
de la història de l'ésser humà. T'atreveixes?

Divendres

18 de maig · 23 h

Positivo compulsivo

Darío Piera
Darío Piera és mentalista, fa màgia i hipnosi, i com a resultat
de tot açò sorgeix aquest espectacle motivador i positiu
on podràs participar i del qual eixiràs feliç amb la vida.

Presentació
de llibres
Divendres

13 d’abril · 20 h

Premis Vila de Puçol 2017
«Bugada»

«Hago chas… y Aparisi a tu lado» és un espectacle de
màgia per a tots el públics, en el qual la gent se sorprendrà amb aquest mag valencià tan peculiar.

Eva diu que ja no hi ha res que ens cride l'atenció, ningú
gira el cap per res... Però quan ella vol que la miren, agafa
el cotxe i es posa a aparcar. Monologuista que ha participat en programes com ara «Central de Cómicos» i
«El club de la comedia».

Rubén Aparisi

Divendres

27 d’abril · 22.30 h

Concert del quartet

Púrpura pansa

«Germània»

Falta ilusión

Eva Cabezas

Jesús
Santandreu
Quartet

Montse
Assens

25 de maig · 23 h

Hago chas… y APARISI a tu lado

Concert

20 d’abril

Presentació llibres guanyadors

11 de maig · 23 h

21 d’abril · 19.30 h

Javier Luque

22.30 h · Cafeteria Casa de Cultura

Divendres

Dissabte

«Si de amor ya no se muere»

Divendres

Divendres

Música

23 h

Pau Berenguer
Soriano

Dissabte

Actuació musical

Ona nua
Divendres

28 d’abril · 22.30 h

Concert dels professors

27 d’abril

Johan van der Linden,
David Pons i Púrpura Pansa

19 h · Carrer de La Torreta

«Entre les urpes del gat»

Manel Alonso
20 h

Actuació musical:

Diumenge

Àcid Cookies

29 d’abril · 20 h

Concert dels alumnes
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Teatre

Cine familiar
abril
< Divendres
18.00 h
< Dissabte
18.00 h

6

< Divendres
18.00 h

7

< Dissabte
18.00 h

8

< Dimarts
18.00 h · dia de l’espectador

Molt de soroll
per no res

19

15

Diumenge

20 >

sessió infantil · 17.00

h
19.30 h

17

Dimarts
>
dia de l’espectador · 18.00 h

Dimarts

En el joc de l'amor tot és possible: el fort pot convertirse en feble; el noble, en plebeu; l'amo, en criat... Els
papers es reparteixen i canvien com un ball de màscares.

22 >

dia de l’espectador · 18.00

Espill

Dimecres

4

5
6

< Divendres
18.00 h
< Dissabte
18.00 h

27

< Diumenge
17.00 h · sessió infantil
19.30 h

< Diumenge
17.00 h · sessió infantil
19.30 h

< Dimarts
18.00 h · dia de l’espectador

< Dimarts
18.00 h · dia de l’espectador

8

29

25 d’abril · Matí i vesprada

Diferències clowntastròfiques
I si els contes no foren exactament com ens els
han explicat?. És més, i si els homes i les dones
tampoc forem tan diferents a com ens han fet
creure? Perquè hi ha diferències catastròfiques,
L'Esglai Teatre et convida, a través de la mirada
del clown, a produir un canvi.

25

26

Espill, és una de les peces més importants
de la literatura medieval a València. Un espectacle divertit i atrevit que ens aproxima a
una de les novel·les més brillants de la nostra
literatura i que parla dels conflictes de gènere
des de l'Edat Mitjana fins als nostres dies.

L’Esglai teatre

Però... què passarà quan el joc, de sobte, es torne seriós?

< Divendres
18.00 h

Del

13 d’abril a l’ 11 de maig

Exposició de pintura
«3.44 MB»

Ana María Monzó

Crit teatre

En aquest espectacle riurem de bona gana amb les
estratègies i les maniobres dels personatges que juguen
a enamorar-se.

h

maig
< Dissabte
18.00 h

22 d’abril · 19.30 h

Exposicions

24 d’abril · 13 h

Teatre de l’Abast

Dissabte
>
18.00 h

Diumenge
>
sessió infantil · 17.00 h
19.30 h

Dimarts

Diumenge

18

14

Mina i Zeta són unes cuineres una mica boges
que ens expliquen la importància de menjar
sa, el valor de la fantasia i el poder de la
imaginació. Espectacle amb tècniques de
clown, música i teatre d'ombres.

15

Divendres
>
18.00 h

Dissabte
>
18.00 h

La gran aventura de Mina i Zeta

13

< Dimarts
18.00 h · dia de l’espectador

13

17 d’abril · Matí i vesprada

HuiT Teatre

12

< Diumenge
17.00 h · sessió infantil
19.30 h

Divendres
>
18.00 h

Sessions per a escolars

Dimarts

11

< Diumenge
17.00 h · sessió infantil
19.30 h

10

Campanya

Dijous

3 de maig · Matí i vesprada

Tramant teatre

Les cartes del Quixot
Descobreix què oculta l'antiga carta que Aldonza posseeix i que necessita que li llija
D. Rodrigo, el mestre a qui serveix i que acaba
d'arribar al poble.

Del

25 de maig al 16 de juny

Instal.lació

«Des del primer seient de l’esquerra»

Ariadna Casga

