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Dimecres 2 de gener / 18h00

El regal de la
Molly Monstre
ENTRADA: 3 €
FAMILIAR a partir de 3 anys
La pel·lícula aborda un conflicte
molt habitual en les famílies
com és l’adaptació dels infants
a l’arribada d’un nou germà o
germana. En aquesta història, la
Molly és la reina de la casa fins
que arriba el seu germà menut...
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TEATRE: TOTS A ESCENA!

Dijous 3 de gener / 18h00

CLOWN: TOTS A ESCENA!

Divendres 4 de gener / 18h00

Mamà natura

Fràgil

De La Monda Lironda
(País Valencià)

De Maria Andrés (País Valencià)
ENTRADA: 5 €

ENTRADA: 5 €
TOTS ELS PÚBLICS
PRIMERA INFÀNCIA
Mamà Natura ens convida a
descobrir els colors, sons i ritmes
que fan que cada estació de l’any
siga diferent. Junts recorrerem
un cicle, sentirem com tot canvia
i al llarg d’un any es transforma.
Un treball d’estimulació
sensorial per a bebès a través
del joc teatral amb els cinc
sentits, manipulació d’objectes i
comunicació gestual.

Espectacle de clown gestual
i físic combinat amb nous
llenguatges com la poesia.
Amb una simple caixa de
cartó, començarem un divertit
i boig viatge a través de les
emocions, la incomunicació i les
absurditats humanes, esperant
que arribe alguna cosa o algú
que li done sentit a la nostra
espera.
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a càrrec de Cento Carbó

Projecte de (de)formació
personal i professional dirigit
a educadors i/o artistes en
transformació que combina
l’autoindagació creativa, la deseducació i les accions artístiques
com a espais de re-creació vital.
Places limitades a 20 persones per taller.
Més info: www.deform4t.com
www.centocarbo.com

TALLER 1
Divendres 11 de gener
De 17h30 a 20h30

TALLER 2
Dissabte 12 de gener
De 10h00 a 18h00

Creativitat
radical

La pregunta no és
com, és des d’on

Dirigit a qualsevol
persona interessada en
els processos creatius

Introducció a
l’autoconeixement
APORTACIÓ: 45 €

APORTACIÓ: 25 €
Què fas quan no saps què fer?
Creativitat Radical és tornar als
arrels i transformar-los en un
trampolí. La proposta és generar
espais de llibertat i experiències
provocatives on sacsar-se i
permetre’s viure diferents
processos creatius amb finals
totalment incerts. Descobrir i
compartir modes de deformar
rutines que obrin noves possibilitats, noves preguntes i noves
formes de sentir, pensar i fer.

Dirigit a professionals de
l’àmbit educatiu, social, sanitari,
cultural i organitzacional; pares,
mares i altres persones interessades en l’autodescobriment
personal.
Des d’on ens mirem a nosaltres
mateixos? Des d’on ens relacionem? Des d’on creem la nostra
realitat? La proposta consisteix
precisament en invitar-nos a
canviar de pregunta per tal
de començar a observar-nos
des d’altres perspectives i així
ampliar la nostra comprensió
de nosaltres mateixos, els
altres i l’entorn. Conèixer com
funcionen la nostra percepció i
els models mentals de la nostra
‘realitat’ per tal de poder vincular-nos de maneres més lliures,
conscients i eficients.
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8a ED.
GEN-FEB
2019

27/1

19h00

12–15€ / menors 6€

8/2

19h30

5€

9/2

20h00

12–15€ / menors 6€

17/2

19h00

8€ / menors 4€

23/2

17h30

5€

23/2

20h00

18–20€ / menors 9€

HIVERN MUSICAL DE LACASACALBA.ORG

TEATRE
del RAVAL
GANDIA

Abonament 30€

Jazz
JPMB Trio + Tip&Toes
Cinema
Black is Beltza

+ col·loqui amb Fermín Muguruza

Folk
Va com va Teatre
+ MónDuo

Flamenc
Aurora
Familiar
EmocioAnant
de Rodamons Teatre

Pop
Julio Bustamante

& Lavanda + El Petit de
Cal Eril + Ferran Palau

FESTIVAL HOSTES
27 de gener i 8, 9, 17 i 23 de febrer de 2019

Aquesta trobada cultural convoca
cada any un ventall en miniatura
del que s’està coent en relació a les
músiques tranquil·les les quals no se
solen programar a grans festivals.
La vuitena edició del festival
es presenta com una proposta
acollidora que es desplegarà
durant quatre caps de setmana
convertint-se en l’hivern musical de
LaCasaCalba al Teatre del Raval.

Organitza

Col·laboren

Pel que fa al contingut tindrem jazz
d’ací, també internacional; música
i teatre d’arrel; cinema d’animació;
fusió flamenca; avant-pop i cançó
d’autor de primera; i una proposta
per als més menuts de la casa.
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Diumenge 27 de gener / 19h00

JPMB Trio
(EUA–Anglaterra)

Tip&Toes
(País Valencià)
ENTRADA: 12 € – 15 €
MENORS D’EDAT: 6 €
ABONAMENT
FESTIVAL: 30 €
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La jornada dedicada al jazz ve marcada per
una forta presència internacional. Tindrem
als JPMB, formació que té les seues arrels
en una trobada a Manchester, Regne Unit,
durant la primavera de l’any 2000. Amb
els anys s’ha demostrat que John Pickup
(Anglaterra), pianista i compositor, i Matt
Baker (EUA), contrabaixista, posseeixen una
connexió musical molt forta. Ara se’ls suma
el bateria Dani Domínguez, un dels millors
de tot l’Estat. Així doncs, convertits en trio
assoleixen el repte d’explorar la música
clàssica des del llenguatge del jazz.
Compartint vetllada amb els valencians
Tip&Toes ens proposen un viatge en el
temps, fins als locals de swing dels anys 30
als EUA, on tot era possible i la música fluïa
per la sang dels intèrprets i el públic. La
banda està formada per Marina Alcantud,
piano i veu, Tonete Puerto, contrabaix, i
Pablo Soriano, bateria.

JPMB Trio

HOSTES – JAZZ

HOSTES – CINEMA DOCUMENTA(’)T

Divendres 8 de febrer / 19h30

Black
is Beltza
de Fermin Muguruza
(País Basc)
ENTRADA: 5 €
ABONAMENT
FESTIVAL: 30 €

Fermin Muguruza, director del film, ve
al Raval per apropar-nos la seva darrera
incursió cinematogràfica. Black is Beltza arranca a l’octubre de 1965 quan la comparsa
de gegants de Pamplona és convidada
a desfilar per la Cinquena Avinguda de
Nova York, però la racista administració
prohibeix la participació dels gegants
negres. Manex és l’encarregat de transportar als gegants, i es veu embolicat en un
emocionant viatge en el qual es creuen
l’assassinat de Malcom X, la factoria d’Andy
Warhol, els panteres negres, la revolució
cubana, el naixement del moviment hippy
i l’ambient psicodèlic dels primers festival
musicals.

11

Dissabte 9 de febrer / 20h00

Va com va
Teatre
(País Valencià–
Catalunya)

MónDuo
(País Valencià–
Bèlgica)
ENTRADA: 12 € – 15 €
MENORS D’EDAT: 6 €
ABONAMENT
FESTIVAL: 30 €
Capacitat limitada,
públic i artistes a
sobre l’escenari.
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Dissabte 9 de febrer tindrem una doble
sessió folk. Per una banda, tindrem
l’espectacle de Va com Va Teatre amb
Marina Mulet, Anna Berenguer i Sandra
Monfort. Un homenatge a la cultura
valenciana guiat per les paraules de Vicent
Andrés Estellés i les cançons d’Ovidi
Montllor. Un viatge que s‘articula a través
de la relació d‘una iaia i la seva néta. La
reivindicació d‘un llegat que hui més que
mai ens cal cuidar enmig d‘un món que
camina aliè als ritmes de la terra que ens va
veure nàixer. I, per l’altra banda, a Mónduo,
amb Lies Hendrix (Bèlgica), acordió, i Joan
Peiró Aznar (País Valencià), guitarra. Una
formació amb seu a Göteborg (Suècia), però
amb la mirada a la tradició de les nostres
terres barrejada amb la belga. Així, MónDuo
busca els millors valsos de musette,
les cançons gitanes més conegudes i
les cançons folklòriques amb més jazz,
combinant-les amb les seues pròpies
composicions.

Va com va Teatre

HOSTES – FOLK

TEATRE – MULTIMÈDIA

Dissabte 16 de febrer / 18h00

Salüq
de Maquinant Teatre
(País Valencià)
ENTRADA: 5 €

FAMILIAR

L’obra ens parla sobre la migració al
Mediterrani a través dels ulls d’una
xiqueta que emprèn de manera
involuntària una gran odissea fugint
del seu país. Impulsada pel vent de
Salüq viurà aventures que mai ha
imaginat.

DIA DE L’ARBRE
Amb aquest espectacle celebrem el
Dia de l’Arbre, és per això, que tots els
xiquets i xiquetes que vinguen amb
la gimcana complerta i segellada,
tindran l’entrada gratuïta.

Amb la col·laboració de
la Regidoria de Gestió
Responsable del Territori de
l’Ajuntament de Gandia.

Text i direcció: Juan Pablo Mendiola.
Interpretació: Aina Gimeno i Ana Ulloa.
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HOSTES – FLAMENC

Diumenge 17 de febrer / 19h00

Aurora
Catalunya
ENTRADA: 8 €
MENORS D’EDAT: 4 €
ABONAMENT
FESTIVAL: 30 €
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Sense perdre la seva identitat flamenca però
acostant-se al jazz, la veu de Pere Martínez
s’uneix al piano de Max Vilavecchia, el baix
de Javi Garrabella i la bateria de Joan Carles
Marí per dotar d’una nova sonoritat algunes
de les composicions més conegudes de
Manuel de Falla, i també peces de Albéniz,
Pedrell i Lorca, les que han reunit en el
seu disc Aurora. La aurora de Nueva York,
el poema de Lorca que ja va interpretar
Enrique Morente, Anda jaleo (també de
Lorca) o Las Càntigas d’Alfons X (de Manuel
de Falla) són algunes de les peces que
integren el repertori d’aquesta formació que
s’acompanya sobre l’escenari amb el ball de
José Manuel Álvarez.

HOSTES – FAMILIAR

Dissabte 23 de febrer / 17h30

EmocioAnant
de Rodamons Teatre
(País Valencià)
ENTRADA: 5 €
ABONAMENT
FESTIVAL: 30 €
FAMILIAR
Sigueu puntuals!
L’espectacle comença
a les 17h30!

Nou treball de Rodamons Teatre, una
proposta que ens convida a submergirnos en el món de les emocions a través
de la música, les cançons, la poesia
i les imatges. Un viatge per la vida
amb música, elements visuals i un fet
compartit… EmocioAnant pel que pots
trobar!
Vicent Adell:
actor, cantant, percussions i vents.
Laura Miñaro:
actriu, cantant, viola de roda, saz i percussions.
Teresa J. Sánchez:
actriu i cantant.
Eva Gómez:
actriu, cantant, guitarra, guitarró i baix.
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Ferran Palau

El Petit de Cal Eril

Julio Bustamante

HOSTES – POP
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Dissabte 23 de febrer / 20h00

Julio Bustamante
& Lavanda
País Valencià

El Petit
de Cal Eril
Catalunya

Ferran Palau
Catalunya
ENTRADA: 18 € - 20 €
MENORS D’EDAT: 8 €
ABONAMENT
FESTIVAL: 30 €

La sessió més pop del festival
conjuga a la perfecció
l’experiència amb les noves
propostes musicals. D’aquesta
manera podrem gaudir, per
un costat, del mestre de la
heterodòxia Julio Bustamante
(País Valencià) en format de
banda, que ens acostarà el seu
darrer treball La misión del
copiloto. I, per l’altre costat,
de dues de les propostes més
excitants del moment: El
Petit de Cal Eril (Catalunya),
capitanejats per Joan Pons, que
presentarà el seu nou treball
“Δ” que s’ha produït, enregistrat
i plantejat com una trilogia
d’EPs. I Ferran Palau (Catalunya)
que ens descobrirà Blanc el seu
últim treball, una joia del pop
minimalista. Tots dos, a més a
més, vindran en format de banda.
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Divendres 22 de març / 20h00

El Calbaret
(La Ressaca Fallera)
ENTRADA: 10 €
AMB CONSUMICIÓ
MENORS D’EDAT: 5 €
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Torna la disbauxa al Teatre del Raval
de Gandia de la mà d’El Calbaret, un
espectacle coral de varietats, conduït per
El Triangulista i amb La Petita Orquestra
Peiotaire com a banda en directe.
Us esperem a tots i totes en La Ressaca
Fallera, amb els següents artistes
convidats: Mag Wendo, La Sanguinelli
(music-hall), Josep Lluís Galiana
(experimentació sonora), Capa de Plàstic
(música), Jacinto Sifón Fontana (circ), Mai
Fernández (monòleg), La Ruba (música),
Ximo Vidal (teatre).

La Sanguinelli

TEATRE DE VARIETATS

CINEMA EN VALENCIÀ

Dissabte 23 de març / 18h00

La increïble
història de la
pera gegant
De Philip Einstein
Lipski, Jørgen Lerdam,
Amalie Næsby Fick
ENTRADA: 4 €
FAMILIAR
a partir de 4 anys

L’elefant Sebastià i la seva millor amiga,
Mitxo, viuen en un agradable i pintoresc
poble costaner, Vilasol. Tothom hi viu
feliç fins que, un bon dia, el seu estimat
alcalde, JB, desapareix! Una vesprada,
pescant, Mitxo troba una botella amb
un missatge de JB, on els diu que ha
naufragat a l’Illa Misteriosa i han d’anar a
rescatar-lo. Dins de l’ampolla també hi ha
una llavor xicoteta que sembraran i, en
el transcurs d’una nit, produeix una pera
gegant! De la pera en faran un vaixell en
el qual salparan Sebastià, Mitxo i el seu
camarada Professor Glucosa. Així comença una aventura amb pirates, un dragó
marí i uns fantasmes molt peculiars. Una
història que parla de valentia i el valor de
l’amistat.
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CONCERT

Dissabte 23 de març / 21h00

Roger Mas
(Catalunya)
ENTRADA: 10–12 €
MENORS D’EDAT: 5 €

20

El cantautor solsoní es caracteritza
per un univers poètic ben propi i per
l’especial respecte cap a l’obra de
grans creadors de diferents èpoques,
És per això que en aquest concert ens
oferirà un recull de les seves cançons
més emblemàtiques junt amb poemes
cantats o bé recitats, inclosos al seu
últim disc Parnàs, i d’autors com Jacint
Verdaguer, Goethe, Torquato Tasso,
Amadeu Vidal i Bonafont. Concert
emmarcat dins del Festival BarnaSants,
que ens visita gràcies al Projecte Cultural
en Xarxa. A més, amb Roger Mas encetem
les celebracions de LaCasaCalba pels
seus 15 anys fent de revulsiu cultural al
país.

TEATRE: SONA BAIXET FEST

Divendres 29 i dissabte 30 de març

Pop up
de Teatro delle
Briciole (Itàlia)
Divendres > 18h00
Dissabte > 12h00 i 17h30
ENTRADA: 5 €
O ABONAMENT
FAMILIAR

La prestigiosa companyia italiana
Teatre delle Briciole presenta
l’espectacle Pop Up, on reinventa el
llibre animat a la manera teatral. Així
les coses, Pop Up entrellaça les microhistòries d’un xiquet de paper i una
enigmàtica esfera de la mà de dues
actrius/animadores que els donen vida.
Divendres hi haurà un Taller d’Art
impartit per Pepa Castillo, cal inscripció
prèvia: info@teatreravalgandia.org
Autoria, direcció i dramatúrgia: I Sacchi di
Sabbia (Giovanni Guerrieri, Giulia Gallo); amb la
col·laboració de Giulia Solano;
Interpretació: Beatrice Baruffini, Francesca
Ruggerini i Paolo Romanini; Llibres construïts
per Giulia Gallo.
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GANDIA 29–31 MARÇ 2019

El festival familiar
de les comarques centrals
Música, circ, teatre, cinema, tallers,
jocs, màgia, minidisco i moltes sorpreses més!

www.sonabaixet.com

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 del 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
Mòb. 601 195 684
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

