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DEL 15 AL 19 D’OCTUBRE

22 I 23 D’OCTUBRE

6–9 ANYS

6–16 ANYS

OFERTA!
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A MÉS, TINDREU UN
20% DE DESCOMPTE PER ALUMNE
SI VENIU 2 VEGADES AL TEATRE
Si el vostre cicle ens visita dues vegades al llarg
del proper curs tindreu un 20% de descompte
per alumne en l’entrada. Podreu triar d’entre tots
els espectacles programats per al proper curs.
Informeu-vos al teatre. Oferta no acumulable.

DEL 5 AL 9 DE NOVEMBRE

+ 16 ANYS

Goldi Libre

Xoriguer Mayday

Tot bufant

de Grupo Chévere (Galícia)

d’El Triangulista (País Valencià)

Amb Pep Gol i Pep Pasqual (Catalunya)

TEATRE EN CASTELLÀ

TEATRE EN VALENCIÀ I MÚSICA EN DIRECTE

MÚSICA EN DIRECTE

Treball de teatre documental sobre el moviment
d’insubmissió dels anys 80-90 en Espanya,
les persones que en formaren part i sobre la
seua exitosa estratègia de desobediència i
confrontació no violenta amb l’Estat.

‘Ací qui no corre, vola i qui no vola, no corre’…
quin embolic! El xoriguer protagonista inicia un
viatge amb un peculiar personatge que té una
bicicleta voladora. Experimentació amb materials
de reciclatge d’estètica retrofuturista i diversió
garantida.

Espectacle dedicat als instruments de vent en el
sentit més ampli de la paraula, és a dir, tot allò que
es pot fer sonar gràcies al vent, presentat d’una
manera totalment participativa.

15 I 16 DE NOVEMBRE

26 DE NOVEMBRE

+ 10 ANYS

The Melting Pot Poupurri

+ 16 ANYS

OFERTA!
foto: Alessia Bombacci

OFERTA!

3 I 4 DE DESEMBRE

+ 12 ANYS

3–6 ANYS

Mos Maiorum, el costum
dels avantpassats

Txapeldun

Volen, volen

d’Organik Dantza (País Basc)

de Mariantònia Oliver (Illes Balears)

CLOWN

de Col·lectiu Mos Maiorum (Catalunya)

DANSA

DANSA

Trio d’equilibristes, malabaristes i músics,
pallassos atípics, poètics i surrealistes que
presenten la figura del clown renovat amb una
subtil barreja de modernitat i classicisme en
clau d’humor.

TEATRE EN VALENCIÀ

Per què tots volem destacar en alguna cosa i per
què és tan important per a nosaltres obtenir el
reconeixement dels demés? L’espectacle ens
convida a reflexionar-ho a través del món de
l’esport, amb moments de glòria i victòria i també
de soledat, pressió, por i fragilitat.

Emprem el moviment i la manipulació d’objectes
per representar la festivitat, l’aventura, la fantasia,
la imaginació, l’amistat, la complicitat i els llaços
afectius.

de Los Excéntricos (Catalunya-França)

Muntatge que trasllada a l’espectador als dos
costats de la frontera entre Espanya i Marroc per
a presenciar, veure i conèixer en primera persona
els protagonistes de les crisis migratòries. Tot
contat a partir de testimonis vius amb una mirada
directa i honesta per tractar un conflicte real.

DEL 10 AL 14 DE DESEMBRE

18 I 19 DE DESEMBRE
OFERTA!

PRIMER TRIMESTRE
OCTUBRE–DESEMBRE 2018

AVANÇ DE PROGRAMACIÓ
3–6 ANYS

6–12 ANYS

Martina
i el bosc de paper

Años luz

de L’Horta Teatre (País Valencià)

TEATRE D’OMBRES I MÚSICA EN DIRECTE

TEATRE EN VALENCIÀ

Premi FETEN 2017 a la Millor Proposta Plàstica.
L’obra parla sobre l’amistat i de com la unió entre
els personatges els ajuda a superar qualsevol
obstacle.

de Luz, Micro y Punto (Astúries)

Un viatge per la natura i una manera lúdica i
pedagògica d’acostar-se a les estacions de l’any a
través de la mirada innocent i encuriosida d’una
xiqueta que aprèn a estimar la natura com un
amic més.

Recordeu que en setembre tindreu més propostes
per a la resta del curs 2018–2019!
Consulteu la resta de la programació en:
www.teatreravalgandia.org/campanyaescolar
C. Sant Ramon, 8
46702 Gandia (València)
www.teatreravalgandia.org
962 866 532 – 601 195 684
campanya@teatreravalgandia.org

/teatredelraval.gandia

teatreravalg

@TeatreRavalG

Teatre Raval Gandia

