2010
PROGRAMACIÓ

GENER · FEBRER · MARÇ

MÚSICA
PRESENTACIONS FALLERES
CINE INFANTIL
DANSA
TEATRE
TEATRE INFANTL

GENER

FEBRER

MARÇ

Música
L’Amistat

Presentacions falleres

Dansa
La otra parte

Música
Fernando Argenta
Presentacions falleres

Música
Centro Cultural Andaluz
Cine infantil
Lluvia de albóndigas
Música
La Unió
Cine infantil
Dos canguros muy
maduros

Teatre
Carmen
Cine infantil
Donde viven los
monstruos
Teatre infantil
Atrapados
Teatre
Confesiones de 7
mujeres pecando
solas
Cine infantil
Alvin y las ardillas 2

AGRUPACIÓ MUSICAL
L’AMISTAT

CONCERT EN FAMÍLIA AMB
FERNANDO ARGENTA

CONCERT DE REIS

i amb la participació de l’Agrupació Musical L’Amistat

Dir.: José Onofre Díez

Amb la finalitat que els més jóvens coneguen i
disfruten la música clàssica i que comproven que no és
gens avorrida sinó tot el contrari, Fernando Argenta ha
dissenyat un espectacle basat en la llarga experiència
que té en la realització del programa de televisió “El
Conciertazo” i en els molts concerts didàctics que fa a
l’any. Les peces de música clàssica, triades al voltant
d’algun tema de gran atractiu per als xiquets, seran
interpretades per l’Agrupació Musical L’Amistat.
Pares i fills són actius participants, ja siga disfressantse de la temàtica de cada obra o intervenint fent
palmes, cantant… cada concert és una sorpresa.

Entrada gratuïta

Dir.: José Onofre Díez
Entrada: 3 / 2,50 euros

GENER

Diumenge 10 de gener, 18.00 h

MÚSICA

Diumenge 3 de gener, 12.00 h

GEN·FEB
PRESENTACIONS FALLERES

PRESENTACIONS FALLERES
GENER
Dissabte 16 de gener, 21.30 h
FALLA LUZ CASANOVA-PADRE ESPASA
Presentació Fallera Major
Dissabte 23 de gener, 18.00 h
FALLA PIO XII - JAUME ROIG
Presentació falleres majors
Diumenge 24 de gener, 11.00 h
FALLA LUZ CASANOVA-PADRE ESPASA
Presentació Fallera Major infantil
Dissabte 30 de gener, 18.00 h
FALLA CARRER ALACANT
Presentació falleres majors
Dissabte 30 de gener, 21.30 h
FALLA TRIBUNAL DE LES AIGÜES
Presentació Fallera Major

FEBRER
Divendres 5 de febrer, 22.00 h
FALLA GENERAL ASENSIO-MARQUÉS DE
SOLFERIT
Presentació Fallera Major
Dissabte 6 de febrer, 18.00 h
FALLA L’ALCOTA SAGUNT
Presentació falleres majors
Diumenge 7 de febrer, 17.00 h
FALLA GENERAL ASENSIO-MARQUÉS DE
SOLFERIT
Presentació Fallera Major infantil
Dissabte 13 de febrer, 17.00 h
FALLA POETA LLORENTE-B. DE CÁRCER
Presentació falleres majors
Diumenge 14 de febrer, 12.00 h
FALLA TRIBUNAL DE LES AIGÜES
Presentació Fallera Major infantil
Entrada gratuïta

FEBRER

Dissabte 20 de febrer, 20.30 h

CENTRO CULTURAL ANDALUZ

COMMEMORACIÓ DEL DIA D’ANDALUSIA

MÚSICA

CUADRO FLAMENCO SABOR ANDALUZ
Dir.: Rosa Sánz

CORO ROCIERO VIRGEN DEL VALLE
Dir.: María del Carmen Pérez Picazo
Entrada gratuïta

Dissabte 27 de febrer, 20.30 h.

SOCIETAT ARTÍSTICOMUSICAL LA UNIÓ
CONCERT ANIVERSARI
Dir.: Gaspar Sanchis Castillo
Entrada gratuïta

FEBRER
CINE INFANTIL

Diumenge 21 de febrer, 18.00 h

LLUVIA DE ALBÓNDIGAS
Dir.: Phil Lord i Chris Miller.
Sinopsi: Flint és un inventor
que somnia poder crear algun
dia una màquina que millore
la vida dels altres. Després
d’intentar-ho en diverses ocasions, Flint du a cap un invent
que pot revolucionar el món:
una màquina que fa que caiga
menjar del cel.
Duració: 90 min.
Tots els públics
Entrada: 3 / 2,50 euros

Dir.: Walt Becker.
Sinopsi: un divorciat amb mala sort
en l’amor i un fadrí encantador veuen
com es fan d’enrevessades les seues
vides en haver de fer-se càrrec de dos
bessons de 7 anys just quan estan
a punt de fer el millor negoci de les
seues vides.
Duració: 88 min.
Tots els públics
Entrada: 3 / 2,50 euros

FEBRER

DOS CANGUROS MUY MADUROS

CINE INFANTIL

Diumenge 28 de febrer, 18.00 h

MARÇ

Divendres 5 de març, 22.30 h.

LA OTRA PARTE
Companyia: Taiat Dansa

DANSA

Ballarins/ines: Borja Lull, Aarón Feliu, Inma García i Meritxell Barberá
Direcció: Meritxell Barberá i Inma García
Públic: jove i adult
Sinopsi: la part humana més fosca, més amagada, la violència que generem i allotgem des
del seu origen natural. Excavar en la naturalesa de les nostres accions, en l’instint primitiu
que ens reconeix a tots i que ens identifica com a part d’aquella, de l’entorn animal. Proposem l’acceptació del que som, de la naturalesa de les nostres accions violentes des de la
seua convulsió interna fins a la seua traducció física, la seua manifestació en la conducta
corporal.
Preu: 5 / 4 euros

CARMEN

MARÇ

Divendres 12 de març, 22.30 h.

Companyia: Bambalina Titelles

Guió i direcció: Jaume Policarpo
Públic: jove i adult
Idioma: gestual
Sinopsi: la DONA. La seua manera de
ser i de comportar-se. El seu poder de
seducció. La seua capacitat de subversió. El MASCLISME que d’alguna manera s’entreveu, sobretot en el desenllaç
final, com si l’única manera de posseir
veritablement una dona fóra mitjançant
la mort.
Preu: 5 / 4 euros

TEATRE

Actors/riu: David Durán, Merce Tienda i
Josep Mª Zapater

MARÇ

Diumenge 14 de març, 18.00 h

DONDE VIVEN LOS
MONSTRUOS

CINE INFANTIL

Dir.: Spike Jonce
Sinopsi: Max, un xiquet
entremaliat i sensible que
se sent incomprés a casa i
s’escapa a un lloc on viuen
els monstres, aterra en una
illa on troba misterioses
criatures estranyes amb
unes emocions tan salvatges
i imprevisibles com les seues
accions.
Duració: 101 min.
Tots els públics
Entrada: 3 / 2,50 euros

Entrada: 3 / 2,50 euros

Companyia: Els Flaquibutti

Públic: familiar
Idioma: valencià
Sinopsi: un príncep que buscava l’amor és enxisat per
una bruixa i convertit en pallasso. Només es trencarà
l’encanteri el dia que reba un bes d’amor. Passen els anys...

MARÇ

Actor/riu: Jesús Jara i Lluna Albert

ATRAPADOS

TEATRE INFANTIL

Creació i direcció: Jesús Jara i Lluna Albert

Una tendra i divertida història amb tècniques circenses: malabars, equilibris,
màgia, acrobàcies i doma.
…amb la inestimable participació del públic!

Diumenge 21 de març, 18.00 h.

MARÇ

Divendres 26 de març, 22.30 h.

CONFESIONES DE SIETE
MUJERES PECANDO SOLAS

TEATRE

Companyia: Bramant Teatre
Actors/rius: Sandra Cervera, Silvia Rico,
María Minaya, Rosana Pastor, María
José Peris, Laura Useleti i Ana Conca.
Direcció: Jerónimo Cornelles
Públic: adult
Idioma: castellà

Sinopsi: durant la festa de cap d’any organitzada per la directora d’una important firma, set
de les dones convidades baixaran al soterrani
de la casa al llarg de la nit. Serà allí, en les entranyes de la casa, on les set dones confessaran el seu pecat capital mentre dalt centenars
de persones ballen i acomiaden l’any ignorants
de tot allò que al soterrani ocorre.
Confesiones de siete mujeres pecando solas és
un espectacle per a set actrius escrit per set
autors diferents: Carles Alberola, Sergi Belbel,
Andrés Binetti, Jerónimo Cornelles, Guillermo
Heras, Concepción León Mora i Patricia Pardo.
Preu: 5 / 4 euros

ALVIN Y LAS ARDILLAS 2

MARÇ

Diumenge 28 de març, 18.00 h

Sinopsi: Alvin i els seus companys
d’aventures continuen com sempre:
la vida en l’escola, l’amor per la
música i la pressió per una celebritat
en ascens, fins que topeten amb
una nova competència. Un grup de
xiques esquirols està fent furor. Com
se les apanyaran els nostres xicotets
herois?
Tots els públics
Entrada: 3 / 2,50 euros

CINE INFANTIL

Dir.: Betty Thomas

VENDA D’ENTRADES:
A partir del 4 de gener es posaran a la venda les
entrades de tots els espectacles programats de
gener a març de 2010.
Casa de Cultura:
De dilluns a dijous, de 9.30 a 13.00 h
i de 17 a 20 h.
A la taquilla de l’Auditori:
Des d’una hora abans de l’espectacle.
Descomptes a la Casa de Cultura i Auditori
presentant Carnet Jove i Carnet de Pensionista.
Per als espectacles infantils, descompte familiar
i per a menors de 13 anys.

Servicam:
Per telèfon: 902 44 43 00 de dilluns a dissabte, de 8 a 23 h.
Diumenges i festius nacionals de 9 a 21 h.
Per Internet: www.cam.es
En els punts terminals de venda ServiCAM
Auditori Molí de Vila.
Plaça Pinzón, 6
Informació:
Casa de Cultura
Plaça Valldecabres, 19
Tel.: 96 154 75 97
Adreça de correu electrònic:
cultura@quartdepoblet.org
www.quartdepoblet.org

No es permetrà l’entrada a la sala
una vegada començat l’espectacle.
No es permet cap tipus
d’enregistrament dels espectacles
sense autorització expressa de la
companyia.
Es desconectaran els telèfons i les
alarmes dels rellotges abans de
l’inici de qualsevol acte.
Només es tornarà l’import de les
entrades en cas d’anul·lació o
suspensió d’un espectacle.
La programació és susceptible de
possibles canvis.

Si vols rebre informació de les activitats culturals de l’Ajuntament de Quart de Poblet,
només has d’omplir aquest full i dur-lo a la Casa de Cultura (Plaça Valldecabres, 19)

FITXA DE SOL·LICITUD
NOM:
COGNOMS:
ADREÇA:
CP:			

POBLACIÓ:

TELÈFON:
ADREÇA ELECTRÒNICA:

Estic interessat/da a rebre la informació cultural següent:
Programació Auditori

Exposicions

Concursos

Cursos, tallers i conferències

Avís legal:
Les teues dades seran incorporades al fitxer de titularitat de l’Ajuntament
de Quart de Poblet amb la finalitat de protegir les dades d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal. Per a qualsevol rectificació o cancel·lació, pots dirigir-te a la Casa de Cultura
o directament a l’adreça electrònica: cultura.gestio@quartdepoblet.org

