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TEATRE: ESCENA CONTEMPORÀNIA

Divendres 13 d’abril

Les solidàries
d’Atirohecho
21h00

10 €

ADULTS

V Jornades Republicanes
a la Safor.
A les 19h30 hi haurà una taula
redona sobre “República i
feminisme”, a càrrec d’Esther
López i Patrícia Pardo. Entrada
lliure. En acabar se servirà un
vi d’honor.
En col·laboració amb
l’Associació Republicana de
la Safor.
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Amb aquest treball, la companyia
valenciana de teatre polític se suma
als tants projectes realitzats per
dones per a reivindicar el seu paper
en el món i visibilitzar a tantes dones
companyes que van ser oblidades per
la història, una història escrita per
homes per a parlar d’altres homes.
Amb aquest espectacle, escrit per
Patrícia Pardo, es posa de manifest
que la pròxima revolució serà
feminista o no serà, s’ha de construir
un món nou, un món millor des de la
creativitat i, ara sí, des del feminisme.

CINEMA: DOCUMENTA(’)T

Divendres 20 d’abril

I’m Burning
un documental
d’Andreu Signes
19h30

3€

GRATUÏT MENORS D’EDAT
TOTS ELS PÚBLICS
Amb la presència del
director del documental,
Andreu Signes, i de Miguel
Arraiz i David Moreno,
creadors d’aquest projecte
artístic faller. Estrenat a
València el 7 d’abril de 2018.

A les Falles de 2015, David Moreno (artista faller) i Miguel Arraiz (arquitecte
especialitzat en redisseny d’espais
urbans) planten Ekklesia, una falla de
secció especial, arriscada pels seus
plantejaments, que a més de ser punt
de mira del públic, cau a terra a causa
d’unes condicions metereològiques
inesperades. Després d’una profunda
crisi i període d’acceptació d’aquest
fracàs, Miguel i David emprenen un
nou repte, I’m Burning, que creuarà
l’Atlàntic amb l’objectiu de donar
a conéixer les Falles de València al
Festival d’art efímer més important
del món, el Burning Man.
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TEATRE: ESCENA CONTEMPORÀNIA

Divendres 4 de maig

La capilla
de los niños
de Cía. Perros Daneses
21h00

10 €

ADULTS

Text premiat pel VIé Programa
de desenvolupament de
Dramatúrgies Actuals - INAEM
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El text parteix de la hipòtesi que tota
gran mentida necessita la seua dosi de
veritat per això es barregen vivències
de l’autor amb fets reals ficcionats.
L’obra conta la història d’un escriptor
de teatre que abans de retirar-se
decideix escriure una comèdia sobre
la teleporqueria basant-se en uns
assassinats que recorda de la seua
adolescència i que van causar un
gran revol mediàtic. A poc a poc, va
implicant-se més en l’assassinat de “Les
xiquetes d’Alcàsser”, convertint-se en
un involuntari detectiu que li portarà
a analitzar les proves amb l’afany
de resoldre un cas que va quedar
insatisfactòriament tancat.

CINEMA: ANIMACIÓ

Dissabte 5 de maig

El grúfal
basada en el best-seller
de Julia Donaldson
18h00

3€

A PARTIR DE 3 ANYS
EN VALENCIÀ
Guardonada al festival
d’Annecy 2010 i nominada a
l’Oscar a la millor animació
en 2011. Estrenada en març
de 2018.

Un ratolí passeja alegrement pel bosc
i pel camí es troba amb una guineu,
un mussol i una serp tan afamats
com ell. Tots tres el volen convidar a
dinar a sa casa, però el ratolí, que no
es fia de les seues intencions, molt
amablement declina les invitacions
perquè ha quedat amb el Grufal!
Però què és un grúfal? Descobreix
l’encantador món del Grúfal i la
seua filla menuda, la Grufaleta, dues
aventures plenes de tendresa i valors,
best-sellers de l’escriptora Julia
Donaldson, referent de la literatura
infantil moderna.

Durada: 55 min.
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MÚSICA: CANÇÓ D’AUTOR

Dissabte 5 de maig

Carles Pastor
Presentació oficial del
nou disc Andròmina
21h00

8€

MENORS D’EDAT 5 €
TOTS ELS PÚBLICS
Carles Pastor: guitarra i veu.
Josep Pérez: bateria.
Abraham Rivas: piano.
Nacho Villanueva: baix.
Iván Espí: guitarra.
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Andròmina és un disc fet per a banda
que continua amb la línia conceptual
dels treballs de l’autor saforenc que
arrepleguen un temps viscut i un estil
coherent en la relació entre les cançons.
De tall intimista, amb històries de cada
dia. Amb la poesia de fons i lletres estructurades així. Inclou una musicació
del poema L’hotel París, d’Estellés,
una versió de Agárrate fuerte a mí, de
Los Secretos i l’adaptació de Concrete
and Barbed Wire de Lucinda Williams.
En total 10 temes amb els que Carles
Pastor celebra 20 anys de dèria musical
amb l’objectiu de fer un treball redó,
acurat i contundent, amb les emocions
per carretera.

TEATRE: RRRR! Festival d’art i reciclatge

Dissabte 19 de maig

Gnoma
de Cia. Pea Geen Boat
18h00

5€

FAMILIAR

DIA MUNDIAL
DEL RECICLATGE
Guió: Emilia Esteban
Langstaff & Eduard Blanch
Barbany
Direcció, construcció
d’escenografia i titelles:
Eduard Blanch Barbany
Manipulació, construcció
de titelles: Emilia Esteban
Langstaff

La gnoma Gwendolyn i la seva amiga
Matilda l’ocell, han construït una
casa per viure juntes. N’estan molt
il·lusionades però poc a poc s’adonen
que la convivència no és tan senzilla.
A la Gwendolyn li agrada fer les coses
d’una manera i a la Matilda d’una altra.
Conviure no resulta tan divertit com
imaginaven. Un dia, Gwendolyn rep una
invitació per anar a celebrar l’aniversari
de la seua germana. Un contratemps
en el camí farà canviar la relació amb
la Matilda. Gnoma és un espectacle de
titelles sobre el repte de la convivència
i l’amistat, les diferències i l’acceptació
dels altres.
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CINEMA: ANIMACIÓ

Dissabte 26 de maig

Ballerina
dirigida per Éric Warin
i Éric Summer
18h00

3€

TOTS ELS PÚBLICS
EN VALENCIÀ
Durada: 89 min.
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Felicia és una xiqueta que, després de
perdre als seus pares, viu en un orfenat.
La seua passió és la dansa i somia
amb convertir-se en una ballarina
professional. Per aconseguir-ho
s’escapa al París de 1879 amb l’ajuda del
seu amic Víctor. Allí es farà passar per
una altra persona per aconseguir entrar
com a alumna de la Grand Opera House
i poder tindre l’opció de viure la vida
que desitja.

MÚSICA: PRESENTACIÓ 14é POP AL CARRER - DESLLUNAT

Dissabte 26 de maig

Leo Mínax
Presenta Trinta
21h00

10 €

MENORS D’EDAT 5 €
TOTS ELS PÚBLICS
Leo Mínax: veu i guitarra.
Jorge Castañeda: piano.
Shayan Fathi: bateria.
Toño Miguel: baix.

El brasiler Leo Mínax Minax presenta
el seu treball més recent, Trinta, gravat
en directe d’estudi on l’artista aposta
una vegada més per la llibertat, la
improvisació, ara en quartet, amb un
so i un format més propers al jazz. Amb
aquest treball l’autor celebra els trenta
anys que porta vivint a Madrid. El concert
servirà per a presentar l’edició especial A
la vora del jazz mare del 14é Pop al CarrerDesllunat que tindrà lloc a la Platja de
Tavernes de la Valldigna el 13 i 14 de juliol.
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FI DE CURS TEATRE ESCOLA DEL RAVAL

Dilluns 4 de juny

El riu brut
Autora: Isabel Agüera,
Adaptació: Almudena
Perelló, Dirigida per:
Ruth Palonés
19h00
ENTRADA LLIURE
Si reserveu la vostra plaça
per al proper curs en el
mes de juny tindreu la
matrícula gratis.
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Això diu que era un poble molt bonic,
situat a la vora d’un riu. Quan arribava
la calor, la gent del poble es banyava
i passava moltes hores refrescant-se
en les seues aigües clares i netes. Però
començaren a tirar coses al riu i van
acabar convertint-lo en un femer.
Grup de Dones: Mar Castillo, Ylenia Radoslavova
i Mariona Ortiz. Grup de xiquetes: Lluna Burgos
i Assua Ródenas. Grup de gent: Marta Escrivà i
Daniela Castillo. Alcalde: Ayoub Rodi. Municipal:
Jaume Tormos. Analista: Ayla Rodríguez. Metge:
Ilyas Rodi.

FI DE CURS TEATRE ESCOLA DEL RAVAL

Dilluns 4 de juny

Greciaventures
Autora: Susana Obrero,
Adaptació i direcció:
Mª Josep Gonga
19h00
ENTRADA LLIURE
Si reserveu la vostra plaça
per al proper curs en el
mes de juny tindreu la
matrícula gratis.

Amb aquesta obra es pretén acostar
als xiquets i les xiquetes a les
històries més famoses de la mitologia
grega. Helena de Troia, les aventures
d’Ulisses i el seu retorn a Ítaca.
Narradores: Ester Castellà, Alba Cirujeda,
Murta Ródenas, Aitana Llinares. Amiga
de Penélope: Aitana Boscà. Penélope:
Noelia Martí. Ulisses: Marc Ramis. Soldats
gregues: Aitana Llinares, Núria Galiana,
Àngela Santamaria. Telèmaca: Núria
Galiana. Soldats troians: Alba Cirujeda,
Ester Castellà, Murta Ródenas, Aitana
Talens, Mariona Burgos, Aitana Boscà.
Pretendents: Aitana Femenia, Alba
Cirujeda, Ester Castellà, Murta Ródenas,
Aitana Talens, Mariona Burgos, Àngela
Santamaria, Aitana Llinares. Sirenes: Aitana
Talens, Murta Ródenas, Mariona Burgos,
Alba Cirujeda, Noelia Martí, Aitana Boscà.
Helena de Troia: Aitana Femenia.
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TEATRE: CLOENDA TEMPORADA

Divendres 15 de juny

Un gitano en
Nueva York
d’Alberto San Juan
21h00
ADULTS
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10–12 €

Un monòleg d’Alberto San Juan a partir
de poemes i conferències-recitals en
què Federico Garía Lorca va presentar
el Romancero Gitano y Un poeta en
Nueva York. Així mateix, la dramatúrgia
inclou també altres textos del poeta
de procedència molt diversa com fragments d’entrevistes, altres conferències
i poemaris o textos teatrals. L’actor Alberto San Juan ha confeccionat aquest
espectacle en un gest d’amor pur cap
a un dels artistes més immensos de la
història humana, un símbol de lluita per
la llibertat en tots els àmbits de la vida,
interessat en una dimensió humana
on predominés la llibertat i la justícia,
l’amor i la bellesa.

CINEMA: ANIMACIÓ. CLOENDA TEMPORADA

Dissabte 16 de juny

Canta
dirigida per Garth
Jennings
18h00

3€

A PARTIR DE 6 ANYS
EN VALENCIÀ
La pel·lícula compta
amb dues nominacions
als Globus d’Or de 2017

En un món com el nostre, però poblat
per animals, Buster Moon és un
optimista coala que regenta un teatre
que va conèixer temps millors. Buster
estima el seu teatre amb passió i és
capaç de qualsevol cosa per a salvar-lo.
Sap que el somni de la seua vida és a
punt de desaparèixer i solament té
una oportunitat per a mantenir-lo a
flotació: organitzar el concurs de cant
més gran del món. Aconseguirà el que
es proposa?

Durada: 108 min.
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DESCOMPTES:
10% per als alumnes de l’Escola Teatre Serrano i Act&Play Escuela de Teatro
20% amb el Carnet Jove i la Targeta 12:35
30% amb el Carnet de socis del Raval
50% per als alumnes del Teatre escola de Raval
10% per als socis de l’IMAB, Institut Municipal d’Arxius i Biblioteques de Gandia

Recicla(’)t

C. Sant Ramon, 8
46702 Gandia (València)
Tel. 962.866.532
www.teatreravalgandia.org

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

Servei de bar

Raval d’amor

Abonament regal

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.

Si ets amant del Raval, fes-te
soci i obtindràs importants
descomptes per als espectacles, tallers i merxandatge.

També tens l’opció de comprar un abonament de sis
espectacles per a regalar(-te)
i tindràs 5 € de descompte en
un espectacle d’adults o un
espectacle infantil gratuït.
Vàlid per a tota la temporada.

Col·laboren

