
ACTIVITATS CULTURALS
març + abril + maig ‘20

Música &
Monòlegs

Sessions per a escolars

Exposició de Pintura

Pascual Gimeno
«Moments de llum»

Exposicions
Del 6 al 29 de març

Exposició de Collages

Majo Giner

Del 24 d’abril al 14 de maig

Monólogos

Divendres 15 de maig · 22:30 h

Dani Fontecha

Dani Fontecha còmic i monolo-
guista, col·laborador i guionista
en el programa El Hormiguero
 presenta una selecció dels seus
millors monòlegs.

No disparen al pianista

Divendres 22 de maig · 22:30 h

Jesús Manzano

També monologuista, col·labo-
rador i guionista en el El Hormi-
guero presenta un monòleg so-
bre aspectes de la vida que se-
gurament mai t'havies plantejat.

Nací princesa… Creo!

Divendres 29 de maig · 22:30 h

Coria Castillo

Monologuista en els Canals de
TV Paramount Comedy i Co-
medy Central, presenta aquest
divertit monòleg que aborda di-
ferents estereotips de la societat
amb un sentit de l'humor únic i
inigualable.

Teatre Casa de Cultura

Centre Musical Sta. Cecilia de Puçol
Diumenge 1 de març · 12:00 h

Concert «Setmana de la dona»

Sis Veus
Dissabte 7 de març · 22:30 h

Concert
Els dies i les dones
Les valencianes Sis Veus (Eva Dè-
nia, Lola Ledesma, M. Amparo Hur-
tado, Maribel Crespo, Merxe Martí-
nez i Patxi Ferrer) estrenen «Els
dies i les dónes», un espectacle on
s'entrellaça la música tradicional i
les peces populars, junt amb temes
originals d'inspiració tradicional. Tot
al servei d'una història que situa a
la dona en les diferents etapes del
cicle de la vida. Un espectacle dinà-
mic i un  autèntic regal per a l'oïda
i la vista.

The Pinker Tones
Dilluns 30 i dimarts 31 de març

Rolf & Flor
The Pinker Tones són un grup de
pop electrònic que mai va imaginar
que la seua idea de fer cançons
enfocades al públic infantil els por-
taria a publicar quatre disc-llibres.
Fidels a l'esperit pop de la banda,
les melodies són, en la seua majo-
ria, radiants i vitalistes. Cançons
fetes com si anaren dirigides per al
públic adult però pensades per a
xiquets.

Púrpura Pansa
Divendres 3 d’abril · 22:30 h

Sax & Tango
Púrpura Pansa, presenta  Sax&Tango,
una fusió atípica que sorgeix de la
col·laboració del quartet de saxofons
amb els mestres del tango, Daniel
Binelli -bandoneón-, i de Polly Ferman
-piano-. Un  concert on es mantenen
les arrels i el respecte d'aquest mera-
vellós gènere,en el qual tangos, mi-
longas i balades ens acostaran a viure
aquesta música passional de la forma
més autèntica i profunda.

En clave de clot
Diumenge 26 d’abril · 19:30 h

Arco y Tacón
Festa absoluta amb una fusió de gè-
neres que són diferents i són el mateix
d'alguna manera. Arco y Tacón és un
espectacle on ball, cant i música ins-
trumental fussionen el flamenc amb
la música clàssica i el jazz. Aquest
mestissatge de músiques s'origina en
l'encontre d'un grup d'artistes fla-
mencs d'ètnia gitana del barri El Clot
del Cabanyal amb un duo d'instru-
mentistes de corda -violí i violoncel-
un saxofonista de jazz i una balladora.

Venda anticipada: dimecres 22 d’abril, des de les 17:30 h.

Concert de música vocal
Divendres 28 de febrer · 20:00 h

Woman On Tap · WOT

Grup format per tres dones, que interpreten en harmonia
música dels anys 40, 50, 60 i 70. Grans Clàssics del Rock
and roll al més pur estil PinUp. Les WOT estan disposades
a fer-te viatjar pels temes clàssics més coneguts d'aquestes
dècades.

Música

Llibres
Divendres 24 d’abril · 20:30 h

Presentació del llibre guanyador del
Premis de poesia Vila de Puçol 2019

Vespres d’inventari
de Josep Micó Conejero



març

< Divendres 6
18:00 h · Setmana de la dona

Cine

< Dimarts 10
18:00 h · Dia de l’espectador

Diumenge 15 >
17:00 h · Sessión infantil

Dissabte 14 >
18:00 h

< Divendres 20
18:00 h

< Diumenge 22
17:00 h · Sessió infantil

Dissabte 21 >
22:30 h · Horari especial

Diumenge 22 >
19:30 h

< Divendres 27
18:00 h

< Diumenge 29
17:00 h · Sessió infantil

Divendres 17 >
18:00 h

Diumenge 19 >
17:00 h · Sessió infantil

< Diumenge 19
19:30 h

< Dimarts 21
18:00 h · Dia de l’espectador

< Dimarts 28
18:00 h · Dia de l’espectador

< Diumenge 15
19:30 h

< Dimarts 17
18:00 h · Dia de l’espectador

< Diumenge 29
19:30 h

< Dimarts 31
18:00 h · Dia de l’espectador

Divendres 1 >
17:00 h · Sessió infantil

Dissabte 2 >
18:00 h

< Dimarts 12
18:00 h · Dia de l’espectador

Dimarts 24 >
18:00 h · Dia de l’espectador

abril

< Divendres 24
18:00 h

Diumenge 3 >
17:00 h · Sessió infantil

< Dissabte 2
22:30 h · Horari especial

< Diumenge 3
19:30 h

< Dimarts 5
18:00 h · Dia de l’espectador

< Dissabte 9
18:00 h

< Diumenge 10
17:00 h · Sessió infantil
19:30

< Dissabte 14
22:30 h · Horari especial

< Dissabte 21
18:00 h

< Dissabte 28
18:00 h

< Dissabte 28
22:30 h · Horari especial

Dissabte 18 >
18:00 h

maig

< Divendres 8
18:00 h

Teatre

El milionari Willy Bonka ha perdut
la memoria i no recorda com fer
servir la seua fàbrica de reciclatge.
Gràcies a Charlie i la resta de xiquets
l'aventura cap a la recuperació del
medi ambient està a punt de co-
mençar.

Un musical amb una il·luminació
espectacular per a gaudir xiquets i
majors amb les cançons i les coreo-
grafies  dels 10 actors i ballarins en
escena.

Musical infantil
Charlie i la fàbrica
de reciclatge

Diumenge 8 de març · 18:00 h

Venda anticipada: dijous 5 de març, de 17:30 a 19:00 h. Venda anticipada: dijous 23 d’abril, des de les 17:30 h.

Divendres 13 de març · 19:30 h

Basada en el llibre de Josefina Al-
decoa, l'obra ens conta la vida d'una
mestra d'escola, durant els anys
vint i fins al començament de la
Guerra Civil. El llibre és un retrat
dels costums als pobles espanyols
de principis del segle XX, però, so-
bretot, és la història d'una dona i la
seua lluita per l'educació en un país
on la ignorància està molt estesa.

Aquest espectacle és un homenat-
ge als mestres que van lluitar per
educar aquest país en una època
de pobresa, ignorància i opressió.

Cactus teatre
Historia de una maestra

Dissabte 25 d’abril · 18:00 h

Què passaria si un encanteri trans-
portarà a un príncep i a una princesa
d'un conte als nostres dies. Serien
capaços d'utilitzar la tecnologia i
adaptar-se al nostre temps?

Un musical amb cançons originals
on el públic participa a través de
sorpreses,màgia i humor, i que ens
ajudarà a veure d'una altra forma
els contes clàssics i a crear el nos-
tre propi final feliç.

Musical familiar

Hechizados

Venda anticipada: dimecres 11 de març, des de les 17:30 h.

< Divendres 1
19:30 h


