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El regne de les Granotes  
de Nelson Shin i Melanie Simka

3 MARÇ 17

TEATRE Data Pàg.

El Blau, la Roja i el Verd  
de Marabú Teatre

27 GENER 7

Estimada Anuchka d’AmbFi Teatre 4 FEBRER 11

La dama boba de Lope de Vega.  
Cía. Teatro Clásico El Carro de Verona

16 FEBRER 13

La mona Simona  
de Cía. La Sonrisa del Lagarto

17 FEBRER 14
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TEATRE DE VARIETATS

El Calbaret (Sant) 29 MARÇ 21

FESTIVAL HOSTES Data Pàg.

POP Òscar Briz, Júlia, Mireia Vilar  
i Jo Jet i Maria Ribot

3 FEBRER 10

CLÀSSICA Duet Sintagma i Voicello 10 FEBRER 12

CABARET Gran Teatro Amaro i  
La Petita Orquestra Peiotaire

24 FEBRER 16

SWING O Sister! 3 MARÇ 18

CINEMA DOCUMENTA(‘)T Data Pàg.

G3G Records: Poder mirar els ulls 
Festival Hostes

24 FEBRER 15

SONA BAIXET FEST Dates Pàg.

Petit Pop  
Presentació del Sona Baixet Fest 2018

10 MARÇ 19

Xup, Xup  
de Cía. Factoría Los Sánchez  
& The Imaginari Landscape Company

24-25 MARÇ 20



Dimarts 2 de gener

PRIMERA INFÀNCIA

18h00 3 €

Programa de curtmetratges  
a descobrir a partir de 2 anys

Pas a pas...

Sis històries poètiques, tendres 
i divertides que ens narren les 
peripècies d’un nen de cartró 
que viu a l’oceà, d’un homenet 
que despenja la lluna o d’uns 
animals de la selva espantats per 
un soroll estrany. Una selecció 
de pel·lícules que fan créixer.

CAMPANYA  
DE NADAL

PROGRAMACIÓ  
ESPECIAL 

#30TeatreRavalG 

CINEMA EN VALENCIÀ
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Dijous 4 de gener

de La Monda Lironda

La mar de vida

Dimecres 3 de gener

de Títeres de cuento

¡Qué bonito  
es Panamá!

Basat en l’obra original de 
Janosch, Elisa M. Matallín ha 
adaptat aquest espectacle per 
als més menudets amb titelles.

L’espectacle ens convida a 
compartir el tresor que tots 
portem dins a través d’una 
aventura submarina. Almarina, 
la protagonista, és com tu i com 
jo, està plena de curiositat i li 
encanta jugar...

18h00 5 €

PRIMERA INFÀNCIA18h00 5 €

PRIMERA INFÀNCIA

TITELLES TEATRE

5



Ara pots veure al Teatre del Raval 
aquesta emotiva pel·lícula dels 
creadors de Pokémon i Yokai Watch 
i que conta la història del gat Rudolf 
quan es veu obligat a començar una 
nova vida després de ser separat de 
la seua propietària. Amagat en un 
camió, viatja a Tòquio i allí coneix 
un líder dels gats amb qui compar-
teix molt més que aventures.

Durada: 89 min.  
Pel·lícula d’animació

Abans de la pel·lícula, 
es projectarà el 
curtmetratge Dent de 
lleó de Jorge Bellver, 
en col·laboració amb el 
Festival Cortoons.

de Mikinori Sakakibara 
i Kunihiko Yuyama

CINEMA EN VALENCIÀ

Gats: un viatge 
de tornada  
a casa

Dissabte 27 de gener

FAMILIAR

18h00 3 €
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La història es desenvolupa al llarg dels 
anys setanta a la sala d’una beneficència, 
on els personatges passaran l’últim 
dia de les seues vides junts. Abans 
d’acomiadar-se, ens relataran les 
seues vivències a la Guerra Civil. Tota 
una reflexió sobre la destrucció que 
comporta una guerra per a la vida 
d’aquestes persones. Tot un homenatge 
als idealistes que la van viure. 

Autoria i direcció: Marisol Herrera. 
Interpretació: Antonio Planells (el Blau), 
Marisol Herrera (la Roja), José F. Jordán 
(el Verd) i Paloma Herrera (Piano).

de Marabú Teatre

TEATRE: ESCENA LOCAL

El Blau, la 
Roja i el Verd

Dissabte 27 de gener

ADULTS

21h00 8 €

Obra premiada en la 
XIII Mostra de Teatre 
Cullera a Escena 
amb els guardons de 
Millor Actriu, Millor 
Actor, Millor Muntatge 
Escènic i també 
diverses nominacions.
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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 setena edició del festival es 
presenta com una proposta 
acollidora que es desplegarà durant 
quatre caps de setmana convertint-
se en l’hivern musical del Teatre 
del Raval de Gandia, en proposar 
diferents estils.

En aquest sentit, com a novetat, 
s’inclou una doble sessió de 
música clàssica i la projecció d’un 
documental creat pel segell català 
G3G Records, exemple d’autogestió 
i tenacitat i que comptarà amb la 
presència d’un dels seus fundadors 
així com amb els mateixos directors 
del documental.

Teatre del Raval de Gandia 
(C/ Sant Ramon, 8)

Venda d’entrades: 
OneTwoTix i Teatre del 
Raval, obert matins i dies 
de funció

Abonaments per als 4 dies: 
20 € anticipada  
25 € dies de festival

Descompte del 20 % per als 
alumnes de la Universitat 
Politècnica de València 

Organitza

Col·laboren



Jornada POP del Festival amb Óscar Briz, 
que ens acompanyarà en format trio per 
acostar-nos Entre llums i ombres, eixes que 
ens caracteritzen a tots i que cadascú tria el 
camí pel qual es decantarà. Amb exuberància 
des de l’austeritat, així vindrà Júlia amb el seu 
segon treball, Pròxima B, una col·lecció que se 
submergeix en paisatges sintètics i mantres 
electrònics amb guitarres i veus; Mireia Vilar 
vindrà amb les seues històries imaginades 
tenyides de realisme màgic que han pres la 
forma de Madre Salvaje; Jo Jet i Maria Ribot, 
amb el seu directe sensible, emocionant i 
autèntic a guitarra i veus, amb una proposta 
tècnicament senzilla i una posada en escena 
cuidada al detall, sensible i transformadora 
que destaca per la seua proximitat.

MÚSICA: FESTIVAL HOSTES (POP)

Dissabte 3 de febrer

TOTS ELS PÚBLICS

19h00 10–12 €

MENORS D’EDAT 5 €

Òscar Briz
(L’Alcúdia)

Júlia (Alcoi)

Mireia Vilar
(València)

Jo Jet i 
Maria Ribot
(Manresa)
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TEATRE: ESCENA LOCAL

Diumenge 4 de febrer

Sota el cel estrellat d’una nit de 
setembre, cinc amics es retroben després 
del casament d’un amic comú. Es 
reuneixen en la casa de camp d’un d’ells, 
on la manifestació dels seus desitjos 
anhelats, dels seus temors ocults i de la 
mala consciència d’un cap als altres, els 
posarà en evidència i, al mateix temps, 
els mostrarà que mai s’han atrevit a 
afrontar els seus vertaders desitjos.

Autoria: Carles Alberola.  
Direcció: Sergi Bono.  
Interpretació:  
Pepa Rovira, Berna Ramos, Joana Estruch, 
Adri Sanz, Maria Lloret i Sergi Bono.

d’AmbFi Teatre

Estimada 
Anuchka

ADULTS ESTRENA

18h30 8 €
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Arriba la jornada clàssica d’HOSTES 
amb la proposta del Duet Sintagma, 
una espècie d’energia que transmeten 
a través del piano, un dels instruments 
més populars arreu del món, barrejant-
lo amb la tuba, una gran desconeguda, 
generant unes sonoritats que atrauen 
l’atenció del públic ja des del seu 
propi concepte: la raresa; per la seua 
banda, el duet Voicello aporta un nou 
concert-espectacle musical que ens 
convida a fer un viatge per la música 
clàssica i altres gèneres. Tot amb una 
magnífica posada en escena de llums 
i efectes audiovisuals amb la finalitat 
d’aproximar la música clàssica a tots 
els públics.

Dissabte 10 de febrer

MÚSICA: FESTIVAL HOSTES (CLÀSSICA)

TOTS ELS PÚBLICS

19h00 8–10 €

MENORS D’EDAT 5 €

Duet 
Sintagma
(Mallorca)

Voicello
(Manacor)
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Considerada una de les obres mestres de 
Lope de Vega, conta la història familiar d’Ota-
vio, pare de Nise i Finea, qui està preocupat 
pel futur de la segona filla, a la que considera  
babau i ignorant i tem no poder casar-la. 
Per això decideix dotar-la de riqueses, per 
a suplir l’enteniment amb l’or i veure si així 
aconsegueix un pretendent digne. Per altra 
banda, Nise disposa de molt d’enteniment, 
però li falta l’or. Un amor en comú provocarà 
un enfrontament entre elles.

Autoria: Lope de Vega.  
Direcció: Julio Santandreu.  
Interpretació: Alex Gutiérrez, Judith 
Martínez, Paula Santiago, Julio Santandreu, 
Francisco Rubio, Ruben Malonda, Claudia 
Rubio i Marta Escrivá.

TEATRE: ESCENA LOCAL

de Lope de Vega.  
Cía. Teatro Clásico 
El Carro de Verona

La dama 
boba

Divendres 16 de febrer

ADULTS ESTRENA

21h00 8 €
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Penjada de la branca d’un mil·lenari 
Baobab, Simona espera ansiosa el 
clarejar del dia per a veure nàixer el 
sol. A tots els animals que passaven 
per allí els convida a veure aquest gran 
espectacle i, per a espantar el somni i 
la solitud de l’espera, els demana que 
li expliquen un conte. Es tracta d’un 
senzill espectacle inspirat en valors com 
l’amistat i l’amor a la naturalesa, que 
barreja les tècniques del teatre d’ombres 
xineses amb les titelles i la narració dels 
contes universals.

Dissabte 17 de febrer

TEATRE

de Cía. La Sonrisa del 
Lagarto (Astúries)

La mona 
Simona

FAMILIAR

18h00 5 €

Espectacle inclòs en les 
activitats per celebrar 
la Setmana de l’Arbre, 
en col·laboració amb 
la Regidoria de Gestió 
Responsable del Territori 
de l’Ajuntament de 
Gandia
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Al Teatre del Raval engeguem un 
nou cicle de cinema documental que 
tindrà lloc una vegada al trimestre 
i arranquem en el marc del festival 
HOSTES amb un film que parla sobre 
la música. Un bell poema de curiositat, 
continuïtat, autogestió i tenacitat: 25 
anys de música i cultura a Barcelona 
concentrats en un film documental so-
bre el segell G3G Records, un segell que 
és una estranya família i que recorre 
l’escena ‘experimental informal’ barce-
lonina, el punk ocult d’una avantguarda 
sense fums. 
De Macromassa, Radio P.I.C.A., New Buil-
dings i El Hombre de Pekín a Cabo San 
Roque, Pascal Comelade, Lydia Lunch o 
Miguel Poveda.

Amb la presència dels 
directors del documental, Toti 
Garcia i Nessim Castaño, i Gat, 
fundador de G3G Records.

Gratuït amb l’entrada al 
concert de després i menors 
d’edat.

Dissabte 24 de febrer

CINEMA DOCUMENTA(‘)T: FESTIVAL HOSTES

De Toti Garcia  
i Nessim Castaño

G3G Records: 
Poder mirar 
als ulls

TOTS ELS PÚBLICS

17h00 3 €
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Per a la sessió cabaretera del festival HOSTES 
comptarem amb el grup transeuropeu Gran 
Teatro Amaro format per quatre membres a 
finals dels anys 80 i que començaren tocant 
en el carrer i en bars de la manera més pura, 
sense cap micròfon o amplificador. Cantant 
en múltiples idiomes i prenent diverses 
influències musicals, van trobar el seu propi 
i únic estil de compondre i d’actuar entre 
l’avantguarda i la bohèmia i que encara els 
acompanya. 
L’altra part de les varietés vindrà de casa nos-
tra amb La Petita Orquestra Peiotaire, diver-
tida i atrevida formació totalment acústica, 
que revisita i actualitza peces del cançoner 
popular galacticovalencià barrejades amb 
les tonades més jogasseres de la banda de la 
Valldigna. Tot açò en un espectacle amb clara 
vocació interactiva i posada en escena teatral.

Dissabte 24 de febrer

MÚSICA: FESTIVAL HOSTES (CABARET)

TOTS ELS PÚBLICS

19h00 8–10 €

MENORS D’EDAT 5 €

Gran Teatro 
Amaro
(Holanda)

La Petita 
Orquestra 
Peiotaire
(La Valldigna)
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Quan el Rei de les Granotes anuncia 
que el guanyador de les Olimpíades 
aconseguirà la mà de la seua filla, la 
Princesa decideix fugir. Vestida com 
una plebea, es fa amiga d’un venedor 
ambulant, el Rain, i comença a entrenar 
amb ell per als Jocs Olímpics disposada 
a guanyar i a acabar amb els plans 
de matrimoni que té el seu pare. 
Mentrestant, una serp malvada té altres 
plans per arruïnar els Jocs Olímpics 
Granotaires i apoderar-se del regne. 

Durada: 86 min. 
Pel·lícula d’animació

CINEMA EN VALENCIÀ

El regne de 
les Granotes

Dissabte 3 de març

18h00 3 €

de Nelson Shin  
i Melanie Simka
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FAMILIAR

Abans de la pel·lícula, es 
projectarà el curtmetratge 
Compta amb mi, equip de 
suport en Cures Pal·liatives 
Pediàtriques de la Fundació 
d’Oncologia Infantil Enri-
queta Villavecchia.Cançó 
cedida pel grup Txarango. 
Projecció en col·laboració 
amb el Festival Cortoons.



Darrera jornada d’HOSTES dedicada al 
jazz amb els andalusos O Sister!, un grup 
de swing que recrea l’edat d’or del jazz 
vocal, la música popular dels anys 20 i 30 
a Amèrica del Nord. Formada en 2008 amb 
un trio de veus i guitarra, posteriorment 
aconsegueixen la seua composició actual, 
a la qual s’afegeixen contrabaix i bateria, 
accentuant el pes rítmic d’un tipus de 
música animada i propícia per al ball, 
atractiva tant per a afeccionats al jazz 
com per al públic no tan familiaritzat amb 
aquest gènere. Així que tots a ballar!

Dissabte 3 de març

MÚSICA: FESTIVAL HOSTES (SWING)

(Sevilla)

O Sister!

TOTS ELS PÚBLICS

21h00 8 €

MENORS D’EDAT 5 €
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La banda asturiana Petit Pop està formada 
Mar, Lara, Cova i Pedro, membres de diverses 
formacions com Pauline en La Playa, 
Nosoträsh, Undershakers, Penélope Trip o 
Edwin Moses. Amb aquestes trajectòries, no 
és d’estranyar que en el moment que es van 
vore rodejats de xiquets, continuaren fent 
allò que els agrada, adaptant-se a la nova 
situació.  Així naix Petit Pop, música familiar 
que desprèn sentit de l’humor i explora a 
través de l’univers infantil els sentiments, 
emocions i preguntes que són, en definitiva, 
intergeneracionals i universals.

Dissabte 10 de març

MÚSICA: PRESENTACIÓ SONA BAIXET FEST

(Astúries)

Petit Pop

18h00 5 €

FAMILIAR

Abans del concert 
hi haurà un taller de 
dibuix per als menuts 
i també es podrà 
berenar al bar del 
vestíbul del teatre.
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Alguna cosa està fent xup-xup a 
l’olla: Un so? Una mà? Un peu? O 
una ratlla amb olor de préssec? 
Què passa si posem una mica 
de julivert amb música de Bach? 
Ummm… alguna cosa està fent 
xup-xup… i paga la pena que ho 
esbrineu de primera mà en el joc 
que vos presentem, fet amb els 
elements propers i quotidians per 
acostar als més menuts la poètica 
dels objectes i la música en directe.

Direcció: Rafa Sánchez. 
Interpretació: Juanjo Villarroya, 
Anna Fonollosa i Rafa Sánchez.

Dissabte 24 i diumenge 25 de març

TEATRE: SONA BAIXET FEST

de Cía. Factoría Los 
Sánchez & The Imaginari 
Landscape Company

Xup, Xup

FAMILIAR

Ds 24 > 12h00, 16h00 i 18h00

Dg 25 > 12h00 i 16h00 5 €

GRATUÏT PER ALS 
ASSISTENTS AL FESTIVAL
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En 2018 reprenem el teatre de varietats 
després que el passat mes de desembre 
El Calbaret (Innocent) reunira més 
d’una desena d’artistes en l’escenari del 
Teatre del Raval. D’entre professionals 
i amateurs, es pretén recrear l’ambient 
de varietats on tot cap, des de la 
música, la poesia, el teatre, la màgia i 
fins i tot el cinema. Amb la presència 
de La Petita Orquestra Peiotaire com a 
banda d’El Calbaret. 

Dijous 29 de març

TEATRE DE VARIETATS

El Calbaret 
(Sant)

20h00

8 € AMB CONSUMICIÓ

ADULTS
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Per a participar  
d’El Calbaret podeu enviar-
nos les vostres propostes a  
info@teatreravalgandia.org
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El festival familiar  
de les comarques centrals

www.sonabaixet.com

Música, circ, teatre, cinema, tallers, titelles,  
jocs, màgia, minidisco i moltes sorpreses més!

GANDIA 23–25 MARÇ



Col·laboren

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

Recicla(‘)t

/teatredelraval.gandia

teatreravalg

@TeatreRavalG #TeatreRavalGandia

info@teatreravalgandia.org

Teatre Raval Gandia

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

Servei de bar 

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.

Raval d’amor 

Si ets amant del Raval, fes-te 

soci i obtindràs importants 

descomptes per als especta-

cles, tallers i merxandatge.

Abonament regal 

També tens l’opció de com-

prar 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.


