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dos, esport, 
oci i salut presenta 

GALA
DE BALL

diumenge 
5/MAIG 
18:30h.

domingo, 5 de mayo. GAlA de BAile. 
teatro principal. 18:30h.

Associacions i Entitats

donatiu: 6€. 
Venda anticipada en GYM2,
Master cadena i en la taquilla del teatre

TEATRE
PRINCIPAL



el primer diumenge de setembre de 1780 aplega a Banyeres la relíquia de sant 
Jordi de mans del pare Joan Baptista Domènech. Fins ací, el que coneixem. 

però les cròniques no conten el que va passar la nit anterior. Vine i gaudeix d’una 
divertida comèdia, plena de trames impossibles, personatges únics i una història 
per descobrir.

ELs OssETs
DEL sAnT
Temps de devoció
Una obra de leo Ferre Albero.
Guanyadora del V Concurs de sainet fester.

Teatre Principal

10, 11 y 12 de mayo. una obra de leo Ferre albero. els osseTs del sAnT. 
TeMps de devoció. teatro principal. precio entrada: 6€

preu entrada: 6€. Venda anticipada a la Biblioteca

• Divendres, 10 de maig. 22:00h. 
• Dissabte, 11 de maig. 19:30h. 
• Diumenge, 12 de maig. 18:30h.

10-11-12
MAIG

PREMI
V Concurs de 
Sainet Fester



DUMBO
Dr: Tim Burton. 
dumbo és un xicotet elefant nascut 
en el circ de Max Medici. Les seues 
enormes orelles el converteixen 
ràpidament en el riure de tots, 
excepte de dos joves xiquets, Joe i 
Milly. Però la vida d’aquest tendre 
animalet canviarà quan descobrisca 
que precisament gràcies a les seues 
grans orelles pot volar.

dissabte
i diumenge
18/MAIG 
16:30/18:30h.
19/MAIG
17:30h.

4’50€
4€, menors 
de 12 anys

DOLOR
Y GLORIA 
Dr: Pedro Almodóvar. 
Una sèrie de retrobaments, alguns 
físics i altres recordats, d’un director 
de cinema, Salvador Mallo, en el seu 
ocàs. Els primers amors, els segons 
amors, la mare, la mortalitat, els 
seixanta, els huitanta, l’actualitat i el 
buit, l’incommensurable buit davant 
la impossibilitat de continuar rodant.

dissabte i diumenge
18/MAIG. 20:30h.
19/MAIG. 19:30h. 4’50€

4€, menors 
de 12 anys



Jove pianista amb un futur promete-
dor. es va formar musicalment al cen-
tre d’alt rendiment artístic “seK” i al 
piano amb el professor Javier negrín 
al centre superior Katarina Gurska 
en Madrid. Ha perfeccionat la forma-
ció pianística amb vladimir stoupel 
(Berlín) i amb Adrián oetiker (Munich) 
professor amb el qui desenvolupa els 

estudis superiors de piano en la Musik 
Hochschule de Munich. 

presentarà un programa on estaran 
presents Bach, Beethoven, chopin, 
Gustavo díaz Jerez, david del puerto, 
José luis Turina, claude A. debussy o 
enrique Granados.

RECITAL
DE PIAnO 
lUis González llAdó

Teatre Principal

sábado, 25 de mayo. recital de piano de luis González lladó. teatro principal. 
20:00h. precio entrada: 3€

dissabte 
25/MAIG 
20:00h.

preu entrada: 3€.



Grups de danses dels pobles de la 
Mariola ballaran al nostre municipi. 
Banyeres acull l’Aplec de danses, una 
trobada anual que omplirà els carrers 
amb una cercavila i una mostra de les 
danses que es ballen en cada poble. 

el projecte de l’aplec va nàixer el 2005 
quan els pobles de la serra de Mariola 
van acordar realitzar aquesta cita amb 
caràcter anual i itinerant. Banyeres de 
Mariola ja va ser amfitriona de l’aplec 
l’any 2008.

XV APLEC DE 
LEs DAnsEs 
dels poBles de lA MAriolA
Banyeres de Mariola 2019 

dissabte 
1/JUNY 
18:45h.

Des de la
Font Bona 

sábado, 1 de junio. Xv Aplec de les dAnses dels poBles de lA MAriolA.
Banyeres de Mariola, 2019. 18:45h. Pasacalle / 19:30h. danzas / 23:00h. Sarao.

• 18:45h: cercavila des de la Font Bona a la plaça Major, 
passant pel monument a Sant Jordi.

• 19:30h: danses, des de la plaça Major a la plaça dels Plàtans
(a l’arribada de tots els pobles, es ballarà la Jota de Banyeres). 

• A partir de les 23:00h: sarao de balls tradicionals a Vil·la Rosario.



diumenge 
2/JUNY 
18:00h.

Teatre Principal 

domingo, 2 de junio. concierto de la BAndA JUvenil y de la orqUesTA de 
cUerdA de la societat Musical Banyeres de Mariola. teatro principal. 18:00h.

coNcert 

BAnDA JUVEnIL
I ORQUEsTRA DE CORDA
de lA socieTAT MUsicAl de BAnyeres de MAriolA

Associacions i Entitats



dissabte
8/JUNY 
19:00h.

Teatre Principal 

sábado, 8 de junio. XXi MUesTrA de dAnzAs TrAdicionAles. teatro principal. 
19:00h. Donativo: 4€

XXI
MOsTRA DE BALLs 
POPULARs
amb l’actuació del grup san patricio de la peña huertana el corrental de Múrcia i 
el grup de danses Aires de Mariola.

Associacions i Entitats

donatiu: 4€



del 15 de junio al 7 de julio. exposición colectiva paraules pintades. Mostra de pintu-
ra als balcons 2019 • domingo, 16 de junio. 11:00h. encuentro de bolillos y Feria soli-
daria • 11:30h. la llegenda de les dones • 12:00h. encuentro literario con escritora.

Algunes façanes de la plaça de 
l’Ajuntament i carrer de la creu, 
acolliran els llenços que els artistes 
presentats a la convocatòria han creat 
a partir de la interpretació pròpia d’un 
fragment literari, per tal d’evidenciar 
el diàleg entre la literatura i la pintura. 
Artistes de Banyeres de Mariola que hi 
participen: Jami Blanes verdú, Just 
J. Garrido Aracil,Manolo Granado, 
Alumnes de Manolo Granado-Taller 
la estampa i paula silvestre.

Organitza: Ajuntament de Banyeres 
de Mariola, Ajuntament de Bocairent i 
Ajuntament de Muro. Associació Art 92 i 
Col·lectiu Art Nostre.

MOsTRA
DE PInTURA 
Als BAlcons 2019
del 15 de juny al 7 de juliol
exposició col·lectiva paraules pintades.

PLAÇA
AJUNTAMENT

VIL·LA
ROSARIO

dissabte  
15/JUNY 
18:45h.

celeBreM la Festa Del lliBre 

LLIRAUCA 2019
iv JornAdA del lliBre, lA pArAUlA i lA MÚsicA 

diumenge 
16/JUNY 
des d’11:00h.

• A partir de les 11:00h. ENCONTRE DE BOIXETS I FIRA SOLIDÀRIA.
Organitza: Associació d’Ames de casa Lucentum i associacions de caràcter solidari.

• 11:30h. L’Associació de la Llegenda presentarà “la llegenda de les dones”.

• A partir de les 12:00h. encontre literari amb una escriptora.
Col·labora: Papereria-Llibreria Baldomero

I DE VEsPRADA...



l’esGlai teatre 
presenta

DIFERÈnCIEs 
CLOWnTAsTRÒ-
FIQUEs
i si els contes no foren exactament com 
ens els han explicat?

Un espectacle infantil per a públic 
familiar en clau de clown que parla 
de com poden ser de catastròfiques 
algunes diferències…

16/JUNY 
18:00h.

16/JUNY 
19:00h.

MaDuixa teatre 
presenta 

MULÏER

Activitats finançades amb càrrec als crèdits 
rebuts del Ministeri de la Presidència, 
Relacions amb les Corts i Igualtat, a través 
de la Secretaria d’Estat d’Igualtat.

Mulïer és un espectacle de dansa sobre 
xanques interpretat per cinc ballarines.

Les dones són el punt de partida. 
S’explora la identitat femenina a través 
del joc corporal. la imatge, la poètica 
visual i la narració arriba a la sensi-
bilitat de l’espectador. Un homenatge 
a totes les dones que durant segles i 
segles han lluitat i ho continuen fent 
per mantenir viu el seu jo salvatge i que 
reclamen el dret a ballar i córrer lliure-
ment per la nostra societat.

2018: premis Arts escèniques valencianes 
| Millor espectacle de carrer, millor ballari-
na Laia Sorribes. Millor composició musical 
i millor direcció coreogràfica. 2017: deven-
ter Award a la millor contribució a les arts 
de carrer. premi Umore Azoka al millor 
espectacle. 2017: premi MAX a la millor 
composició musical i el millor espectacle de 
carrer. 2016: premi Moritx, millor estrena 
en la Fira de Tàrrega. MUlÏer s’ha vist en 
més de 20 països del món.



ACTIVITATs 
EDUCATIVEs

MAIG/JUNY 

del 2 al 16 de mayo. talleres para padres en la casa de cultura. edUcAr pArA 
lA vidA • Martes, 11 de junio: sesiones escolares de animación a la lectura en la 
biblioteca. entucole presenta AvenTUrA en lA BiBlioTecA.

EDUCA 
PER A LA 

VIDA

del 2 al 16 de maig

edUcAr pArA lA vidA
Tallers per a pares

• 2 de maig: La prevenció familiar.
• 9 de maig: Un apropament a les drogues.
• 16 de maig: Nosaltres, mares i pares.

casa de cultura de Banyeres de Mariola. de 19:00 a 21:00h.

Organitza: Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (Upcca), 
Mancomunitat de Municipis de l’Alcoià i el Comtat i Ajuntament de Banyeres de Mariola.
Col·labora: AMPA IES Professor Manuel Broseta.

Dimarts, 11 de juny
entucole presenta

AvenTUrA en lA BiBlioTecA
sessions escolars d’animació a la lectura
activitat adreçada als xiquets i xiquetes de primer de primària dels centres esco-
lars de Banyeres de Mariola.

Biblioteca pública Municipal.



Viernes, 28 de junio. 20:00h. Domingo, 30 de junio: 18:00h. teatro Fundación 
ribera: el ÚlTiMo péTAlo. el MUsicAl. teatro principal.

 el col·legi Fundació ribera presenta 

EL ÚLTIMO PÉTALO
 el MUsicAl

28-30
JUNY

• Divendres, 28 de juny. 20:00h.
• Diumenge, 30 de juny. 18:00h.

retirada d’invitacions al col·legi Fundació ribera

Teatre Principal



XXXv FesTivAl de 
BAndes de sAnTA 
MAriA MAGdAlenA
Actuació de la Societat Musical la 
constància de Moixent, dirigida 
per José Alberto Pina i la societat 
Musical Banyeres de Mariola, 
dirigida per José Mira Marín.

Organitza: Societat Musical de 
Banyeres de Mariola, Comissió de 
Festes de Santa Maria Magdalena i 
Ajuntament de Banyeres de Mariola.

CInEMA 
D’EsTIU
2, 3 i 4 de juliol. 22:00h.

cineMA A lA FrescA 
Al pati de la Malena

10 i 11 de juliol. 20:00h.

docUMenTA 
casa de cultura
Teatre Beneficència

dissabte
22/JUNY 
20:00h.

JULIOL’19

TEATRE
PRINCIPAL

sábado, 22 de junio. XXXv FesTivAl de 
BAndAs de sAnTA MAriA MAGdAlenA. 
teatro principal. 20:00h.

2, 3 y 4 de julio. cine de verAno.
10 y 11 de julio. docUMenTA.



AGEnDA
D’ACTIVITATs

divendres, 14 de juny: 
els concerts del Museu valencià del paper i 
Jazz amb la Manco presenten sWinG 26. 
parc Municipal de Vil·la rosario. 23:00h. 
entrada lliure.

JAzZ amB lA

MAnCoMAnC

•  divendres, 24 de maig: Fi de cUrs 2n. de BAT de l’ies proFessor 
MAnUel BroseTA. Teatre Principal.

•  divendres, 7 de juny: Fi de cUrs del ceip AlFonso iniesTA. 
Teatre Principal.

•  dilluns, 10 i dimecres, 12 de juny: AUdicions del conservATori 
MUnicipAl. Teatre Principal. 20:00h. Entrada lliure. 

•  dijous, 6 de juny: AUdició insTrUMenTs de lA socieTAT MUsicAl 
BAnyeres de MAriolA. Casa de Cultura.

•  dijous, 13 de juny: AUdició FAsoleT. Teatre Principal.

•  dissabte, 15 de juny: Fi de cUrs de 4T eso del c. FUndAció riBerA. 
Teatre Principal.

•  dijous, 20 de juny: Fi de cUrs del conservATori MUnicipAl de MÚsicA. 
Teatre Principal. 20:00h.

•  dimarts, 25 de juny: Fi de cUrs de l’AGrUpAció MUsicAl lA novA. 
Teatre Principal.
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cUlTUrA
“conjunt de coneixements que permet a algú desenvolupar el seu judici crític. 

conjunt de maneres de vida i costums, coneixements i grau de desenvolupament 
artístic, científic, industrial, en una època, grup social, etc.” 

IDEnTITAT CULTURAL
“conjunt de valors, tradicions, símbols, creences i maneres de comportament 
que funcionen com a element cohesionador dins d’un grup social i que actuen 
com a substrat perquè els individus que ho formen puguen fonamentar el seu 

sentiment de pertinença. “

Definició de la RAE

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

VEnDA
d’enTrAdes
Biblioteca pública 
Municipal:
d’11:00h. a 13:00h.

Taquilla Teatre principal
un hora abans de 
l’espectacle.

www.portademariola.comORGANITZA I PATROCINA
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Et fa la vida més fàcil
te Hace la ViDa Más Fácil

www,plasticforte.com


