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TEATRE / VI JORNADES LITERATURA, TERRITORI I EDUCACIÓ

Divendres 5 d’abril / 22h00

Joanot
d’Esclafit Teatre
ENTRADA LLIURE
ADULTS
Organitza:

Col·laboren:

El Teatre del Raval acull l’espectacle Joanot,
dins de les VI Jornades LiTE “Clàssics al
carrer”. Un monòleg teatral que ens permet
xafardejar, en clau d’humor, en la nit més
important de l’autor de la nostra obra
medieval més universal: el Tirant lo Blanc.
Corre l’hivern de 1464 i Joanot Martorell
és vell i també pobre. La genialitat
d’aquesta obra encara no està reconeguda
i a l’endemà haurà d’anar a ca Mossén de
Galba per empenyorar el manuscrit per
100 reals si abans, aquesta nit, res li ho
impedeix.
Un monòleg a tres veus, escrit i interpretat
per Joan Nave, que ens parla també de les
batalles vitals que lliurem amb nosaltres
mateixos.
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Foto: Nerea Coll

TEATRE / VI JORNADES REPUBLICANES A LA SAFOR

Divendres 12 d’abril / 21h00

Instruccions per
a no tenir por si
ve La Pastora
de La Ravalera Teatre
ENTRADA: 10 €
MEMBRES ARS: 8 €
ADULTS
A les 19h30 hi haurà la taula redona
“Dones i identitat de gènere:
l’anarcosindicalista Lucía Sánchez
Saornil”, a càrrec de Cristina Escrivà
Moscardó, Directora de l’Associació
Cultural Institut Obrer de València,
organitzada per l’Associació Republicana de La Safor (ARS). L’entrada
serà lliure i en acabar se servirà un
piscolabis.

Conta la gent cridada als Ports
que amb aquesta frase, els més
grans atemorien els menuts, quan
aquests no volien acabar-se les
bajoques o els feia por la nit. Però,
qui era aquesta dona a qui tenien
tanta por? La Pastora, construïda
a l’imaginari col·lectiu d’aquesta
comarca com una figura repel·lent,
lèsbica i sanguinària, s’anomenava
Teresa, però també Florencio.
Aquesta és la seua història.
«El Règim m’utilitzarà per a fer por als
xiquets, com si fes falta afegir-li por a l’època... M’utilitzarà per explicar tothom que si
t’atreveixes a ser diferent, seràs un monstre.
Però jo no m’he atrevit a res, jo només sóc».
Candidata als XXII Premis Max.
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CIRC

Dissabte 13 d’abril / 18h00

Bluff
de Circo Gran Fele
ENTRADA: 5 €
TOTS ELS PÚBLICS

La companyia valenciana Circo Gran Fele
presenta l’espectacle Bluff, en el que
recupera el concepte de pallasso parodista
i musical per fer el seu singular repàs de
la tradició clownesca. Amb un únic actor a
escena, gaudirem d’una aproximació íntima
al gest, al silenci, a la quietud i al ritme,
a través de les aventures i desventures
d’un pallasso shakesperià que des d’un
cantó qualsevol se situarà, però, al centre
d’un conflicte. Un personatge que esdevé
un petit flascó que, en obrir-se, ens anirà
desvetllant l’essència de tot el seu perfum.
– ¿Se puede hacer reír en pleno conflicto?
– ¡Anda, qué listo... pues claro!
Sólo un payaso es capaz de actuar cuando todo se
desmorona.
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CINEMA EN VALENCIÀ

Dissabte 11 de maig / 18h00

Quines
bestioles!
d’Arnaud Bouron
i Antoon Krings
ENTRADA: 4 €
FAMILIAR
Basada en la col·lecció
de llibres infantils
Bestioles Curioses

El grill Apol·lo és un artista itinerant
que arriba al poble dels divertits i petits
insectes desconeixedor de la important
missió que li espera. La reina de les
abelles ha sigut segrestada per una
cosina malvada que vol robar-li el tron.
Apol·lo engegarà el seu rescat ajudat
pels nous amics que farà a aquest
singular indret, en una aventura que
barreja l’entreteniment amb els valors
educatius per fer el goig de tota la
família.

Durada: 88 minuts
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RRRR! ART I RECICLATGE

Dissabte 18 de maig

CELEBREM
EL DIA MUNDIAL
DEL RECICLATGE
ABONAMENT: 5 €

TOTS ELS PÚBLICS

EXPOSICIÓ
De 18h00 a 22h00

TEATRE DE TITELLES
18h00

MÚSICA I TEATRE
19h00

CINEMA: DOCUMENTA(’)T
20h00

Les claus del canvi
del CEACV

Üiqü’is
de La Panda de Yolanda

A les golfes
d’El Triangulista

Demà (Demain)
de Cyril Dion i Mélanie Laurent
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EXPOSICIÓ / RRRR! ART I RECICLATGE

Dissabte 18 de maig / De 18h00 a 22h00

Les claus
del canvi
del CEACV
L’exposició es pot visitar
del 15 al 20 de maig.
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Visitem aquesta exposició sobre consum
responsable, elaborada pel Centre
d’Educació Ambiental de la Comunitat
Valenciana (CEACV). La mostra reflexiona
sobre com la producció i consum excessius
generen sobreexplotació dels recursos,
contaminació del medi i desigualtats socials,
entre d’altres. És així com genera processos
transformadors cap a hàbits de consum
més conscients, justos i, per tant, més
sostenibles.

TEATRE DE TITELLES / RRRR! ART I RECICLATGE

Dissabte 18 de maig / 18h00

Üiqü’is
de La Panda
de Yolanda

Al món dels Üiqü’is tot és possible: objectes
que cobren vida, superherois de barri,
xiquetes voladores i porcs tafaners. Tots
aquests personatges i molts més ens
transportaran a la nostra infantesa més
gamberra i surrealista, apropant-nos un
teatre basat en la senzillesa i la imaginació
que, a més d’un espectacle, promet ser
també tota una experiència.
Això serà possible gràcies a la trajectòria
de La Panda de Yolanda. Una companyia
formada per David Durán, Merce Tienda i
Raquel Hernández.
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MÚSICA I TEATRE / RRRR! ART I RECICLATGE

Dissabte 18 de maig / 19h00

A les golfes

El Triangulista torna a casa per primavera!
Aquest artista no-artista ens ha fet arribar
d’El Triangulista
un avís: està a punt per tornar a trepitjar
Jo sóc, qui sóc: un artista no-artista,
que
ben bé podria
ser qualsevol
altra cosa.
de nou
l’escenari
del Teatre
del Raval,
Alpinista, per exemple. Abans,gràcies
però, vaig
percussionista
a una del
orquestra
a les ser
andròmines
heretades
ﬁlharmònica. Ara, després de pegar bacs per mig món, torne a casa. Necessite
seu tiet Ramonet de Colau. “Necessite
renovar-me, mirar cap enrere, aprendre dels xiquets, dels iaios. El cançoner
renovar-me,
aprendre deI la
popular serà el principal reclam.
El teatre em mirar
guiaràcap
per enrere,
camins desconeguts.
les xiquets
i els
xiquets,
de mi
la gent
gran”,
màgia de les coses petites aguaitarà
per la
ﬁnestra.
Amb
vindrà,
un cabàs
declarat
després
d’anys
de era
girapetit,
per mig
d’instruments inversemblants i ha
el guitarró
que
em regalà,
quan
el meu
tiet Ramonet de Colau. Avisatsmón
esteu.
Feu
ample,
arriba filharmònica.
El Triangulista amb la
amb
una
orquestra
seua bicicleta!
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Amb el cançoner popular sota el braç i
un cabàs d’instruments inversemblants
a l’esquena, El Triangulista ve disposat a
deixar-se portar pels indrets de la màgia
de les petites coses i convidar-nos a gaudir
amb ell del seu espectacle, sempre catàrtic.

CINEMA: DOCUMENTA(')T / RRRR! ART I RECICLATGE

Dissabte 18 de maig / 20h00

Demà
(Demain)
de Cyril Dion
i Mélanie Laurent
VOS en valencià
Durada: 116 minuts

Motivats per l’impacte d’un estudi que
anunciava la possible desaparició de part
de la humanitat d’ací al 2100, Cyril Dion i
Mélanie Laurent van iniciar un viatge per
esbrinar què hi ha sota eixa sinistra deriva
i, sobretot, per documentar iniciatives que
la combaten des de l’alternativa, en àmbits
com l’agricultura, l’economia, l’educació o
la democràcia, entre d’altres.
En el seu recorregut per deu països, Demà
aconsegueix recollir testimonis que
demostren que fer les coses d’altra manera
no sols és necessari, sinó que també
és possible. Aprofita per preguntar-se
què passaria si totes aquestes històries
es donaren a conéixer com a fórmules
vàlides per resoldre problemes ecològics,
econòmics i socials. Oferint-nos, en
definitiva, la possibilitat de pensar en un
Demà menys catastròfic.
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FI DE CURS TEATRE ESCOLA DEL RAVAL

Dilluns 3 de juny / 18h30

OZ!
Adaptació i direcció:
Almudena Perelló
ENTRADA AMB
INVITACIÓ
Si reserves la teua plaça
per al proper curs en el
mes de juny, tindràs la
matrícula gratis
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Musical adaptat de la coneguda
pel·lícula del 1939 “El màgic d’Oz”, en el
qual personatges fantàstics ajuden a la
jove Dorothy a tornar a casa, després
que un cicló la transportara fins a un
país de fantasia. S’està millor a casa que
en cap lloc…
Dorothy: Lluna Burgos i Assua Ródenas.
Espantaocells: Rubén Nevado. Home de Llauna:
Jaume Tormos. Fada Guinda: Emma López. Fada
Pastís: Estel Calafat. Bruixa: Vanesa Ivanov. Mag:
Omar Tortosa. Totó: Angelo Oliva.

FI DE CURS TEATRE ESCOLA DEL RAVAL

Dilluns 3 de juny / 18h30

Pinotxo
Adaptació i direcció:
Almudena Perelló
ENTRADA AMB
INVITACIÓ
Si reserves la teua plaça
per al proper curs en el
mes de juny, tindràs la
matrícula gratis

Adaptació del conegut llibre de Carlo
Collodi, “Les aventures de Pinotxo”. En ell es
narra la història d’un titella al qual donen
vida i ha d’aprendre a portar-se bé, si vol
acabar convertit en un xiquet de veritat.
Pinotxo: Ayoub Rodi. Fada Blava: Aitana Ferrandis.
Grillet: Mario Navarro. Gepetto: Ilyas Rodi. Raboseta:
Noa Faus. Llop: Luca Faus. Strómboli: Júlia Roselló.
Cotxer: Silvia Marco. Xiqueta: Ayla Rodríguez.
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FI DE CURS TEATRE ESCOLA DEL RAVAL

Dilluns 3 de juny / 18h30

Assassinat
a Hollywood
Autora: Adelaida Frías
Adaptació i direcció:
MªJosep Gonga
ENTRADA AMB
INVITACIÓ
Si reserves la teua plaça
per al proper curs en el
mes de juny, tindràs la
matrícula gratis
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Estem en la nit de l’entrega dels
Oscars a Hollywood. Però l’edició
d’enguany no serà com les altres, ja
que passarà alguna cosa que farà
d’aquest un any especial.
Cambreres: Claudia Bastos i Murta Ródenas.
Presentadores: Alba Cirujeda i Martina Reig.
Dissenyador de moda: Marc Ramis. Actor
punki: Mario Ribas. Actriu sexi: Carla Carretero.
Cantant: Noelia Martí. Actriu romàntica: Neus
Canet. Actrius de terror: Mariona Burgos
i Mariona Ortiz. Directores de cine: Núria
Galiana i Aitana Llinares. Periodistes: Mar
Castillo i Ilenia Radoslavova. Gitana i ballarina:
Alba Díaz.

TEATRE: I ABANS DE TIRAR EL TELÓ...

Divendres 7 de juny / 21h00

Xavi Castillo
News!
de Pot de Plom
ENTRADA:
12 € ANTICIPADA
15 € TAQUILLA
ADULTS

Voleu saber què porta el diari? Xavi
Castillo i el seu humor incombustible vos
ho conten en aquest espectacle, definit
per la seua sempre particular lectura
de l’actualitat. Amb la sàtira i l’humor
habituals, Xavi Castillo News! reflexiona
al voltant de les últimes notícies, amb un
bon grapat d’improvisació i rialles per
fer-nos un poc més suportable allò que
diuen que passa al món la tele, la premsa
i companyia.
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19–20 JULIOL

FESTIVAL DESLLUNAT
ARTS EN VIU SENSE SOSTRE
15a EDICIÓ
(ABANS POP AL CARRER)

PLATJA DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA
www.desllunat.com

OCTUBRE

RRRR! ART
I RECICLATGE
4a EDICIÓ
TEATRE DEL RAVAL DE GANDIA
www.rrrrfestival.org

DESCOMPTES:
50% per a l’alumnat del Teatre Escola del Raval
30% amb el Carnet de sòcies i socis del Raval
20% amb el Carnet Jove i la Targeta 12:35
10% per a l’alumnat de l’Escola Teatre Serrano i Act&Play Escuela de Teatro
10% amb el carnet de les Biblioteques de Gandia (IMAB)

Recicla(‘)t

C. Sant Ramon, 8
46702 Gandia (València)
Tel. 962 866 532
Mòb. 601 195 684
www.teatreravalgandia.org

/teatredelraval.gandia
@TeatreRavalG #TeatreRavalGandia
teatreravalg
info@teatreravalgandia.org
Teatre Raval Gandia

Servei de bar

Venda d’entrades

Obert des d’una hora abans de les funcions.
Hi trobareu també, marxandatge del Teatre
del Raval així com la botiga de LaCasaCalba
amb tots els treballs discogràfics de la
productora.

Al Teatre del Raval, de dilluns a
divendres, de 10h00 a 14h00, i al web
www.teatreravalgandia.org/entrades.
Abonament disponible a la taquilla
del teatre.

Col·laboren

