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Programació
cultural’18
novembre i desembre
Neovocalis
Concert de Nadal

Separeu-vos junts!
La Dependent

Descarrega’t
l’App

NOVEMBRE

ORGANITZA: ajuntament de banyeres de mariola

hotel
transilvania 3
Monstruos de
vacaciones

• A les 17:00h.

3-4

9

NOVEMBRE

NOVEMBRE

Presentació del llibre

Camins històrics.
Rutes per l’Alcoià i la Vall
d’Albaida. Valls de Beneixama
i Biar. De Miquel Mas Navarro.

campeones
• A les 19:00h.

Edita: Institut d’Estudis de les Valls de Mariola.

• Teatre Principal
• Preu: 4’50 i 4’00€

• A les 20:00h.
• Casa de Cultura

(menors de 12 anys)

• 3-4/noviembre: Cine

• 9/noviembre: Presentación libro

14

NOVEMBRE
Conferència

NANOFUTUR, entre la ciència i la
ficció. Setmana de la ciència 2018.
A cura de: Na María Ángeles Bonet Aracil.
Professora del Departament d’Enginyeria
Textil i Paperera de la Universitat Politècnica
de València - Campus d’Alcoi.
Entrarem en el món de la nanotecnologia i
com aquesta afecta al dia a dia de la societat
actual i també es parlarà dels possibles
desenvolupaments futurs.

• A les 19:30h.
• Casa de Cultura. Campus d’Alcoi.

Universitat Politècnica de València. Seu
Universitària de Banyeres de Mariola.
• 14/noviembre: Conferencia

23

Presentació llibre

NOVEMBRE

LA VIDA DINS DELS ULLS
De Carles Cortés.
Entre Amsterdam i Alcoi, Istanbul i Eivissa, dues
històries paral·leles marcades per la persecució
del poble jueu i per la descoberta dels orígens.
Una novel·la que t’atraparà.

• A les 20:00h.
• Biblioteca Pública Municipal
• 23/noviembre: Presentación libro

17 de NOVEMBRE

ORGANITZA: SOCIETAT MUSICAL BANYERES DE MARIOLA
ASSOCIACIONS I ENTITATS

SOCIETAT MUSICAL
BANYERES DE MARIOLA
Concert extraordinari en honor de Santa Cecília

Campanya al voltant de la música, l’esperit d’un poble. 600 anys.
Tots a una veu. Generalitat Valenciana, i col·laboració de la
Federació de Societats Musicals.

• Dissabte, 17 de novembre
• Teatre Principal • A les 19:30h.
• Entrada lliure amb invitació
Recollida d’invitacions: seu de la Societat, C/Laporta, 103

Altres activitats:
• 4 de novembre

Auditori Palau de les Arts Reina Sofia de València. A les 16:30 h. Participació representant a Alacant
per la secció primera en el 40 Certamen de Bandes de Música de la Comunitat Valenciana.

• 10 de novembre

Arreplegada d’educands i missa en honor a Santa Cecília. A les 20:00h.

• Sábado, 17 de noviembre: Concierto extraordinario de Santa Cecilia de la Societat Musical
Banyeres de Mariola. 19:30h. Teatro Principal. Entrada libre con invitación.

24 de NOVEMBRE

ORGANITZA: agrupació musical la nova banyeres
ASSOCIACIONS I ENTITATS

AGRUPACIÓ MUSICAL LA NOVA

XXII edició del concert Extraordinari en honor de Santa Cecília
Campanya al voltant de la música, l’esperit d’un poble. 600 anys.
Tots a una veu. Generalitat Valenciana, i col·laboració de la
Federació de Societats Musicals.

• Dissabte, 24 de novembre
• Teatre Principal • A les 19:30h.
• Entrada lliure amb invitació
Recollida d’invitacions: Papereria-Llibreria Baldomero

Altres activitats:
• 17 de novembre

Recollida d’educands i missa en honor a Santa Cecília. A les 20:00h.

• 18 de novembre

Diana a les 8:00h., esmorzar i junta general.

• Sábado, 24 de noviembre: Concierto extraordinario de Santa Cecilia de la Agrupació Musical
La Nova. 19:30h. Teatro Principal. Entrada libre con invitación.

NOVEMBRE-GENER

ORGANITZA: AJUNTAMENT BANYERES DE MARIOLA

CICLE CONFERÈNCIES

MÀSTER GESTIÓ DEL PATRIMONI
A BANYERES DE MARIOLA
LLoc: Biblioteca Pública Municipal
• 30 de novembre. De 20:00 a 21:00h.
La nova gestió integrada del
patrimoni valencià i la necessitat
d’estudis locals. José Antonio López Mira.
Director general de Patrimoni.

Ruta per les antigues civilitzacions
de Serrella. Alexandra Ferre García
La recuperació del refugi de la
guerra civil espanyola.
Carlos Calatayud Calabuig

• 7 de desembre. De 20:00 a 21:00h.

Estratègies per a la posada
en valor de la Colònia Fabril
Laureano Ballester.
Mª Ángeles Calabuig Alcántara

El patrimoni oblidat en els carrers
de Banyeres de Mariola: panells
ceràmics de devoció.
Lara Beneyto Martínez

• 28 de desembre. De 20:00 a 21:00h.
Descobrint el patrimoni
immaterial de Banyeres de Mariola:
la gastronomia. Aurora Sirera Aracil

Propostes de recuperació del
Taller de l’Estació. Patricia Vañó Francés

Propostes per a l’aprofitament
cultural i turístic del Molí de
Daniel. Patricia Clemente Albero

El taller de l’Estació del Xitxarra i
ruta de la Sororitat.

Ruta dels molins paperers:
descobrint el Molí l’Espenta.

Malena Martínez Ferris

Propostes de recuperació i gestió
de la Casa de la Nova Bassa.
Mª Lutgarda Vañó Belda

• 14 de desembre. De 20:00 a 21:00h.
L’arquitectura modernista a
Banyeres de Mariola: noves
propostes per a la Fundació Valor.
Miguel Valero Mateu

Julia Ribera Aracil

• 11 de gener. De 20:00 a 21:00h.
Els balls tradicionals de Banyeres
de Mariola i la seua INDUMENTÀRIA.
FENT MEMÒRIA D’UN PATRIMONI
IMMATERIAL. Maria Josep Vañó Beneyto
El patrimoni industrial en les
estratègies de desenrotllament
local. Gabino Ponce Herrero. Universitat
d’Alacant.

• Del 30 de noviembre al 11 de enero: Ciclo de conferencias del Master de Gestión del Patrimonio.
Biblioteca Pública Municipal. 20:00h.

2 de DESEMBRE

ORGANITZA: ajuntament de banyeres de mariola

Teatre professional
LA DEPENDENT presenta

SEPAREU-VOS

junts!

de Gemma Miralles

Direcció: Pepa Miralles. Intèrprets:
Jordi Ballester, Marta Chiner, Gemma
Miralles, Vicent Pastor, Natàlia Nadal, Inés
Fernández.
Què passa quan uns pares se separen? Quin
paper hi exerceixen els fills? Com viuen
l’experiència i s’adapten a aquesta nova
vida? Júlia, la protagonista, té les respostes o
almenys les ha de madurar tot d’una, ja que
es converteix en l’únic llaç de connexió entre
els seus progenitors. Alhora, ella mateixa
ha de mutar per força en un entorn que ja
no és l’habitual. Noves relacions, parelles
que es desfan i unes altres que comencen.
Una comèdia musical sobre les relacions
familiars des de la perspectiva d’una filla.

• Diumenge, 2 de desembre
• Teatre Principal • A les 18:30h.

Espectacle patrocinat per:

Preu entrada: 10€ / 8€
(carnet jove, estudiants, jubilats i desocupats)

• Domingo, 2 de diciembre: La Dependent presenta “SEPAREU-VOS JUNTS” de Gemma Miralles.
Teatro Principal. 18:30h. Precio entrada: 8€ y 10€.

16 de desembre

ORGANITZA: ajuntament de banyeres de mariola
NADAL 2018

CONCERT DE NADAL
NEOVOCALIS presenta

CAROLS
& CHRISTMAS SONGS
Carols i cançons de Nadal

Una recopilació de temes nadalencs americans
i anglesos, d’eixos que escoltem en les pel·lícules. Amb la bellesa i elegància dels carols
anglesos i la simpatia de les cançons de Nadal
americanes, Neovocalis ens endinsa en la màgia del Nadal d’una manera suggerent i original. Obres de Howells, Rutter, Todd. Jackson,
Gjeilo i Gritton.
Dirigits per Rafael Sánchez Mombiedro, el Grup
Vocal NEOVOCALIS va nàixer en 2003 amb la intenció d’estudiar i interpretar la música coral del
segle XX i contemporània. La majoria dels seus
projectes són a capella i en el seu repertori hi ha
obres de Herbert Howells, Frank Martin, Francis
Poulenc, Benjamin Britten. John Rutter i Gabriel
Fauré.
Preu entrada: 6€
(carnet jove, estudiants, jubilats i desocupats)
Patrocina: Circuit Cultural Valencià.

• Diumenge, 16 de desembre
• Teatre Principal • A les 18:30h.

• Domingo, 16 de diciembre: Concierto de Navidad. NEOVOCALIS.
Teatro Principal. 18:30h. Precio entrada: 6€.

21 de DESEMBRE

ORGANITZA: ajuntament de banyeres de mariola
NADAL 2018

CINEMA

EL DIA MÉS CURT
(ED+C)
És un esdeveniment anual que ja se celebra amb èxit
el 21 de desembre , dia del solstici d’hivern. L’objectiu
fonamental és donar a conèixer a tot tipus de públic el
curtmetratge, a través de projeccions de cine gratuïtes.
Durant 1 hora veurem curtmetratges espanyols d’allò
més interessants i diferents. T’ESPEREM.

• Divendres, 21 de desembre
• Casa de Cultura-Teatre Beneficència
• A les 18:00h. Sessió infantil
• A les 19:30h. Sessió adults (a partir de 14 anys)

• Viernes 21, de diciembre: EL DÍA MÁS CORTO. Casa de Cultura.
A las18:00h. Sesión infantil. A las19:30h. Sesión adultos (a partir de 14 años)

23 de desembre

ORGANITZA: ajuntament de banyeres de mariola
NADAL 2018

DUET SINTAGMA presenta

Winterreise
Viatge d’hivern
Àngel Torres, tuba
Francis Blanes, piano

L’any 2017, enregistraren als estudis d’Ona Edicions, Winterreise, Viatge d’hivern. Es
tracta de l’obra mestra del compositor austríac Franz Schubert, originalment pensada per
a veu i piano i adaptada (a partir de la versió de baríton) per a tuba. Una nova versió,
distinta, íntima i apassionada a través d’un instrument bastant desconegut com és la tuba.
El cicle és una metàfora basada en l’hivern, l’amor, el rebuig, el viatge i el viatger, idees
tan romàntiques com els seus autors. Ens agrada imaginar aquest viatge com un camí cap
a la Ítaca repensada de Kavafis, però amb la senzillesa sense equipatges de Machado. Per
aquest motiu l’oferixen sense paraules, solament amb els sons que generen l’energia i la
màgia per a transportar-hi l’oient.

• Diumenge, 23 de desembre
• Teatre Principal • A les 18:30h.
• Preu entrada: 4€

• Domingo, 23 de diciembre: Dueto Sintagma. Teatro Principal. 18:30h. Precio entrada: 4€.

26-28 DESEMBRE

ORGANITZA: ajuntament de banyeres de mariola
NAdàlia 2018

26, 27 i 28 de desembre

UNa NADÀLIA DE CINE
Cinema
Jocs participatius
Xocolatada
Música
Exposició
Presentació de llibre
• Dimecres, 26 de desembre: CINEMA
• Dijous, 27 de desembre: CINEMA
• Divendres, 28 de desembre:
Concert de la Banda juvenil de l’Agrupació
Musical La Nova

• 26, 27 i 28 de desembre
• Casa de Cultura-Teatre Beneficència
• Biblioteca Pública Municipal
• Teatre Principal

3 i 5 de desembre
Teatre Principal. 20:00h.

Audicions del Conservatori Municipal.

11 de desembre
Teatre Principal. 20:00h.

concert Cor Infantil de Fundació Ribera.

20 de desembre
Teatre Principal. 20:00h.

concert de Nadal del Conservatori Municipal.

22 de desembre
Plaça Ajuntament. 18:30h.

arribada de l’Emissari dels Reis Mags.

vols rebre la programació per E-MAIL? envia’ns
el teu contacte a: cultura@portademariola.com

NORMES DEL TEATRE PRINCIPAL

• La programació pot estar sotmesa a canvis que s’anunciaran oportunament • Si per causa de
força major es suspén algun espectacle que ha tingut venda d’entrades, es tornaran els diners •
En les entrades amb descompte, es demanarà l’acreditació oportuna a l’accedir al Teatre Principal
• Les portes del Teatre s’obrin 30 minuts abans de començar l’espectacle o concert • Es prega
puntualitat • No es permet menjar o beure dins de la sala durant les representacions teatrals i els
concerts • Durant la representació o concert, es prega que desconecten els telèfons mòbils, alarmes
de rellotge, etc • No està permès realitzar fotografies o gravacions si no hi ha autorització expressa
• Quan es tracta d’una activitat de lliure accés en ningun cas es sobrepassarà l’aforament del
teatre que és de 386 localitats (Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana).

RESERVA

D’ENTRADES

966 567 766
ORGANITZA I PATROCINA

VENDA

D’ENTRADES

www.portademariola.com

Biblioteca Pública Municipal d’11:00h. a 13:00h.
Taquilla Teatre Principal un hora abans de l’espectacle.

*La programació pot tindre canvis que s’anunciaran oportunament.

desembre

Et fa la vida més fàcil
Te hace la vida más fácil

www,plasticforte.com

