l’App

Descarrega’t

les 7 diferències / Andreu Valor / Anna Berenguer

B anyeres de M a r i ol a

gener / febrer / març / abril’19

PROGRAMACIÓ CULTURAL

dissabte
i diumenge

12-13/gener
17:00/19:00h.

SUPER

4’50€
4€, menors
de 12 anys

LÓPEZ
Des de la seua arribada a la Terra
procedent del planeta Chitón, la vida
de Juan López no ha sigut fàcil. Amb
superpoders és difícil no destacar.
Poder volar, llegir la ment, tindre
supervisió o detindre un comboi del
metre perquè no descarrile… i tornar després a l’oficina, esforçant-se
a ser un tipus normal, no ha sigut
res senzill per a ell.

dissabte
i diumenge

2-3/FEBRER
17:00/19:00h.

4’50€
4€, menors
de 12 anys

El Regreso

de MARY
POPPINS
Amb unes extraordinàries habilitats
màgiques per a convertir una tasca
rutinària en una aventura inoblidable
i fantàstica, Mary Poppins torna per
a ajudar la següent generació de la
família Banks a trobar l’alegria i la
màgia que falten en les seues vides.

dimecres
Jordi Ballester presenta

ODISSEU

16/gener
12:30h.

Teatre Principal

JORNADES DE CULTURA CLÀSSICA
Teatre Professional
Odisseu és una adaptació de L’Odissea
d’Homer interpretada pel reconegut
actor Jordi Ballester. En ell es barreja
la paraula amb la música i la llum que
contextualitzen l’espai i les situacions.
Amb les video projeccions és crea una
línia dramàtica paral·lela que tracta
del viatge èxode dels refugiats de la
part oriental del mediterrani.
L’aventura del viatge d’Ulisses és
la metàfora dels avatars quotidians

que reforcen les nostres senyes
d’identitat. El viatge és també una
metàfora del saber. Una aproximació
a la cultura grega de fa tres mil anys
per comprovar que no estem tant lluny
del Mediterrani d’Ulisses. Però també
ODISSEU és una aproximació als
èxodes de hui en dia, els que pateixen
pobles sencers i els que emprenen un
viatge fins terres estranyes i plenes de
perills. Tots som Ulisses.

Miércoles, 16 de enero. Teatro Principal. 12:30h. Jordi Ballester presenta ODISSEU.

Dia de la llonganissa

dissabte
Celebrem la Festa de Sant Antoni del Porquet

Dia de la
llonganissa
A partir de les 20:00h.
• Foguera a la plaça Major.
• Ambientació musical per la
Societat Musical Banyeres de Mariola.
• Jocs per a menuts i grans amb la
col·laboració del Grup Scout Edelweiss.
A partir de les 22:00h.
• Actuació del grup folk “BALLA2”,
amb gogofolk.

19/gener
20:00h.

Plaça Major

una nit
diferent
a la vora
del foc!

Organitza: Ajuntament de
Banyeres de Mariola.
Col·labora: Societat Musical
Banyeres de Mariola i Grup
Scout Edelweiss.

Sábado, 19 de enero. CELEBRAMOS LA FIESTA DE SANT ANTONI. Día de la longaniza.
Plaza Mayor. A partir de las 20:00h.

Associacions i Entitats
Confraria de Sant Jordi presenta

V NIT D’HUMOR

25-26-27
gener
Teatre Principal

MONÒLEGS, actuacions musicals i números còmics
• Divendres, 25 de gener. 22:00h.
• Dissabte, 26 de gener. 22:30h.
• Diumenge, 27 de gener. 18:30h.
Donatiu: 6€. Venda d’entrades en: Llibreria-Papereria Baldomero

Teatro Principal. V Noche de humor de la Confraria de Sant Jordi. 25, 26 y 27 de enero.

Associacions i Entitats

divendres
Col·lectiu Mussol presenta

Canciones
frustradas

1/FEBRER
19:00/20:30h.

Presentació del llibre de Javi Chispes
Biblioteca Pública Municipal. 19:00h.
Editat per Desacorde Ediciones en 2018.
Una antologia poètic-musical que reivindica a un
artista autodidacta, únic i multidisciplinar. Javier
Chispes és conegut pels amants del rock per ser
músic de grans bandes com Maniática i Banda Jachis.

JAVI CHISPES “meets” PAU LOVE
En Concert. Teatre Principal. 20:30h.
Després de 18 anys, Javi Chispes (Villena) i Pau Love (Banyeres de Mariola) es
retroben en un escenari per interpretar velles cançons compostes a les darreries
del segle XX, en format Concert folk-punk acústic. També guarden alguna que
altra sorpresa i col·laboracions d’artistes convidats.
Donatiu: 6€. Venda anticipada: Biblioteca Municipal, Helvetia Seguros i Col·lectiu Mussol.
Viernes, 1 de febrero: Presentación libro y concierto. Organiza: Col·lectiu Mussol.
19:00 i 20:30h. Donativo: 6€.

dissabte

CONCERT
D’ORQUESTRA

9/FEBRER
19:30h.

Teatre Principal

SOCIETAT MUSICAL BANYERES DE MARIOLA
i FRANCIS BLANES (piano)
L’Orquestra de la Societat Musical
Banyeres de Mariola acompanya
Francis Blanes en el concert per a
piano en Fa M nº 11 K 413 de W. A.
Mozart, escrit el 1782. Una magnífica
ocasió per redescobrir el gènere
que culmina el concert clàssic, amb
el diàleg entre el virtuosisme tècnic
dels passatges solistes i els tutti de
l’orquestra.

Baix la direcció d’Alexis Jornet
Valls (en aquesta ocasió també com
arranjador), completarà el programa
un recull de peces per a corda i vents
escollides d’entre clàssics europeus,
on s’afegiran les veus de la Coral
Mariola: des de Mendelssohn fins
al contemporani Gejlo, passant per
Offenbach, Mascagni i Fauré.

Entrada lliure amb invitació.
Sábado, 9 de febrero. Concierto de la Orquesta de la Societat Musical Banyeres de
Mariola i Francis Blanes (piano). Entrada libre con invitación. 19:30h.

PREMI

diumenge

17/febrer

El Pont Flotant presenta

18:30h.

LES SET
DIFERÈNCIES

Teatre Principal

Un espectacle per a totes les edats.
Teatre Professional
Dramatúrgia i direcció: Pau Pons i Jesús Muñoz. Intèrprets: Natalyd Altamirano,
Ruba Barua, Jesús Muñoz, Seve Junior, Pau Pons i Zhao Hu.
Les 7 diferències és un cant a la
curiositat, la naturalitat i l’humor amb
què els més menuts viuen la diferència
però, també, un espai per a reflexionar
en família sobre les dificultats que
podem trobar a l’hora de relacionarnos amb persones molt diferents. Les
7 diferències ens mostra en escena a
persones de trets físics i d’orígens ben
distints: pells negres, blanques, roses;
ulls allargats, redons; llavis grossos,
prims; africans, asiàtics, europeus...

Un munt de formes i colors, un ventall
de llengües, de costums i de maneres
d’entendre la vida que reflecteixen la
diversitat humana amb què convivim
cada dia.
El Pont Flotant són una de les veus
més personals del teatre valencià
actual. Els seus espectacles sempre
tenen un component humà i social,
sovint autobiogràfic, que els acosta
molt a l’espectador.

Preu entrada: 5€ / 3€ (menors de 18 anys i jubilats)
Domingo, 17 de febrero. El Pont Flotant: LES SET DIFERÈNCIES. Teatro Principal.
18:30h. Precio entrada: 5€ / 3€.

divendres

1/març

Andreu Valor presenta

22:00h.

POEMITZA’T

Teatre Principal

Presentació del nou disc del cantautor de Cocentaina
Poemitza’t és un disc de poemes
musicals. Poemes d’autors i autores
diversos. Amb diferències temporals
clàssiques i contemporànies; autors de
rellevància i altres més desconeguts.
Sensacions, reflexions, sentiments i
vida a través de la poesia musicada
on la part sonora agafa el vol de nous
experiments i textures.

Andreu Valor és una de les veus més
personals de l’imaginari musical
valencià.
Producció i arranjaments de Blai A.
Vañó, Héctor Tirado i Andreu Valor.
En esta ocasió Andreu Valor estarà
acompanyat de 7 músics.
Patrocina:
Institut Valencià de Cultura,
Acadèmia Valenciana de la Llengua
Ajuntament de Banyeres de Mariola

Preu entrada: 5€
Viernes, 1 de marzo. Andreu Valor presenta POEMITZA’T. Teatro Principal. 22:00h. 5€.

CELEBREM EL
DIA DE LA DONA

dissabte

9/març

ENS VOLEM
VIVES I
REIVINDICATIVES
La igualtat és qüestió de totes i de tots.

La programació definitiva de
les XXX Jornades de la Dona
s’anunciarà oportunament.

Jornada festiva i reivindicativa amb
motiu del Dia de la Dona, amb tallers,
xerrada, canya tapa i paella entre
d’altres activitats.
Organitza: Associació Mariola Violeta i
Col·lectiu Mussol

Cia. Va com Va Teatre presenta

Va com va
TORNAR A LES ARRELS
Teatre Professional

diumenge
Lloc d’actuació
per determinar

24/març
18:30h.

Espectacle de creació col·lectiva. Dirigit per David Maqueda. Escenografia de
Joan Fortuny. Guitarrista i cantant: Sandra Monfort. Intèrprets: Anna Berenguer
i Marina Mulet.
L’actriu Anna Berenguer Albero,
dona artista nascuda al poble, ens
presentarà per primera vegada a
Banyeres un espectacle amb la seua
companyia.
Va com va vol ser un homenatge al
poble valencià i a la seua cultura
a través d’elements heterogenis:
poemes de Vicent Andrés Estellés,
cançons, dites i contaralles

tradicionals…, i a la vegada íntimament
entrellaçats a través del llegat de
les nostres àvies. Una història que
es desenvolupa a través de l’estreta
relació entre una àvia i la seva néta.
Una experiència vivencial que proposa
l’assumpció d‘un llegat que hui, més
que mai, ens cal cuidar i, encara més,
vindicar enmig d‘un món que camina
alié als ritmes de la terra que ens va
veure nàixer.

Preu entrada: 5€

Organitza:
Ajuntament de Banyeres de Mariola

Sábado, 9 de marzo. Nos queremos vivas y reivindicativas: la igualdad es cuestión
de todas y todos. Sábado, 24 de marzo. VA COM VA. Tornar a les arrels. 18:30h. 5€.

23-24 /març
ACCIÓ
ARTÍSTICA

ACCIÓ
ARTÍSTICA
COL·LECTIVA

vine a
vore als
nostres
artistes

en un espai físic del nostre poble
Diversos artistes plàstics de Banyeres
de Mariola encetaran la primavera tot
intervenint artísticament en la façana
d’un espai públic.
La temàtica d’enguany versarà sobre
el Banyeres Medieval, entorn i fites
de l’època.

Els artistes treballaran a l’espai
i el públic podrà veure el procés i
l’acabament de la intervenció plàstica.

Si l’oratge no ho permet, l’activitat es
traslladarà a un altra data.

23 y 24 de marzo. Acción artística colectiva.

Associacions i Entitats

CONCERTS DE
MÚSICA FESTERA

diumenge

31/MARÇ
14/abril

Diumenge, 31 de març

Agrupació Musical La Nova
Teatre Principal

Diumenge de Rams, 14 d’abril

Societat Musical Banyeres de Mariola
Maset dels Moros Vells

Conciertos de Música Festera:
Domingo, 31 de marzo. Agrupació Musical La Nova.
Domingo de Ramos, 14 de abril: Societat Musical de Banyeres de Mariola.

dissabte
A3 Danza (Alcoi) presenta

VMBRA

13/abril
18:30h.

Teatre Principal

Dansa
Direcció artística: Sonia Canales, Daniel Cardó i Carla Domínguez.
No hi ha llum sense ombra, ni totalitat sense imperfeccions. La vida no exigeix
que siguem perfectes, sinó complets. La Companyia A3 DANSA, ens mostra sobre
l’escenari la tècnica i plasticitat de la dansa clàssica, espanyola i contemporània.
Un espectacle per a tots els públics.
Preu entrada: 8€ / 5€ (menors i jubilats). Venda anticipada: Biblioteca Pública Municipal.
Sábado, 13 de abril. A3 Danza presenta VMBRA. Para todos los públicos.18:30h. 8€/5€.

AGENDA
D’ACTIVITATS
De l’11 de gener al 17 de febrer
I Exposició Genealògica dels cognoms
MIRÓ – PASTOR
desenvolupada per José Antonio Miró Sempere sobre
la seua família i diversos descendents de Banyeres de
Mariola i voltants. Espai Expositiu del Teatre.
Horari de visites:
Divendres i dissabte: de 19:00 a 21:00h.
Diumenge i festius: de 18:00 a 20:00h.

• Divendres, 25 de gener: GALA DELS VII PREMIS EMPRENEDORS DE LA
MANCOMUNITAT DE L’ALCOIÀ I EL COMTAT a l’Alqueria d’Aznar.
• Dijous, 21 de febrer: Audició dels alumnes d’instruments de la Societat
Musical Banyeres de Mariola. Casa de Cultura.
• Dissabte, 2 de març. DESFILADA DE CARNESTOLTES. 18:30h.
Des de Vil·la Rosario. Abans xocolatada.
• Del 22 de febrer al 10 de març: EXPOSICIÓ DELS CARTELLS presentats al
concurs de les festes de moros i cristians 2019. Espai Expositiu del Teatre.
Horari de visites:
Divendres i dissabte: de 19:00 a 21:00h.
Diumenge i festius: de 18:00 a 20:00h.

• Diumenge, 3 de març: Acte de Lliurament dels premis dels Concursos
infantils de les Festes 2019. Amb l’actuació de Luis Beviá amb
l’espectacle BURBUJAS MÁGICAS. Teatre Principal. 18:00h. Entrada lliure amb
invitació.
• Diumenge, 10 de març. Presentació de la Revista-Programa de les
Festes de Moros i Cristians en honor de Sant Jordi 2019. Amb l’actuació de la
Societat Musical Banyeres de Mariola. Teatre Principal. 18:00h. Entrada lliure.
• Dilluns 4 i dimecres 13 de març: AUDICIÓ DELS ALUMNES DEL
CONSERVATORI DE MÚSICA. Teatre Principal. 20’00 h. Entrada lliure.
• Divendres, 29 de març: Teatre de l’IES Professor Manuel Broseta.

I TAMBÉ...
Març-Abril: Presentació del llibre “La cua
de sirena” de Clara Berenguer, il·lustrat per César
Barceló. Animació a la lectura en la Biblioteca Pública
Municipal.
Abril: Campanya de Teatre en anglÉs 2019. Per als
alumnes de primària i secundària dels centres escolars
de Banyeres de Mariola.

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).

www.portademariola.com

RESERVA

D’ENTRADES

966 567 766
VENDA

D’ENTRADES
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.

ORGANITZA I PATROCINA

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

www,plasticforte.com

