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El Mini Calbaret + El Calbaret

21 SET

3

La Cantant Calba, d’Eugène Ionesco

4 OCT

4

Mukuki

5 OCT

5

Inauguració RRRR! Festival d’Art i Reciclatge 17 OCT

7

Tallers RRRR! Festival d’Art i Reciclatge

19, 20, 26 OCT

8–9

Els Garcia & Cia. La família s’amplia

19 OCT

10

Lost Dog

20 OCT

11

Bicicletes vs cotxes

25 OCT

12

Plàstic-tic-tic-tic!

26 OCT

13

Tigernut: la patria de las mujeres íntegras

8 NOV

14

La gran recepta de Mina i Zeta

9 NOV

15

El vent entre les canyes

16 NOV

16

Orbiten

17 NOV

17

Segarem ortigues amb els tacons

22 NOV

18

STRPTS. Fin de temporada

29 NOV

19

Bombolles de paper + Mercat de Nadal

14 DES

21

15 anys des de la perifèria

14 DES

22

Taller de circ

26, 27 DES

23

Jardín secreto

26, 27 DES

24

El Mini Calbaret + El Calbaret

28 DES

26

A les golfes

3, 4 GEN
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PROGRAMACIÓ REGULAR

RRRR! FESTIVAL D’ART I RECICLATGE

15 ANYS DE LACASACALBA

CAMPANYA DE NADAL

Venda anticipada d’entrades en www.teatreravalgandia.org/entrades
i al Teatre del Raval de dilluns a divendres, de 10h00 a 14h00 i una hora
abans de les funcions.

TEATRE DE VARIETATS

Dissabte 21 de setembre

18h00

El Mini Calbaret
FAMILIAR

5€

Dissabte 21 de setembre

Versió familiar d’El Calbaret,
espectacle de varietats per als
més menuts de la casa, amb el
Triangulista com a mestre de
cerimònies.

20h00

El Calbaret
JOVES I ADULTS
8 € anticipada / 10 € taquilla
AMB CONSUMICIÓ

A banda d’El Triangulista i les seues
diferents facetes artístiques hi
haurà números teatrals, de màgia,
humor, cançó, circ i performance.
Més de dos hores d’espectacle!

3

TEATRE DE L’ABSURD / INAUGURACIÓ DE LA TEMPORADA

Divendres 4 d’octubre

20h30

La Cantant
Calba, d’Eugène
Ionesco
Estudi Zero Teatre
(Illes Balears)
JOVES I ADULTS
8 € anticipada / 10 € taquilla

Un divertidíssim poema fonètic en
un ritme frenètic, que juga amb la
il·lusió de la comunicació, en un
intent per travessar els límits de la
realitat per a plantejar inquietants
preguntes a l’espectador. Es considera l’obra primigènia del teatre
de l’absurd i suposa una crítica de
la vida quotidiana, una sàtira a la
banalitat de les relacions humanes
convencionals.
Premis: III Mostra de teatre memorial
Llorenç Moyà: Millor Direcció, Millor Actor,
Millor Actriu i Millor Escenografia. Millor
Espectacle al IX Circuito de danza y teatro
contemporáneos para público adulto y
familiar de la Red de Teatros Alternativos
de España.
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DANSA / INAUGURACIÓ DE LA TEMPORADA

Dissabte 5 d’octubre

Mukuki
Enámbar danza
(País Valencià)
FAMILIAR
RECOMANAT PER A LA
PRIMERA INFÀNCIA
5€

18h00
Espectacle de dansa tenyit de colors,
sobretot de color blau. Blau com el cel,
blau com la mar, blau com la casa de
Frida. Formes, colors, moviment i música
ens transporten a un univers hipnòtic
on trobarem a tres ballarines una mica
marcianes, coreografies divertides,
manipulació d’objectes, gest i jocs que
faran que gaudim d’una experiència
caleidoscòpicament màgica.
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Dijous 17 d’octubre

Instal·lació sonora CasiObsessió

RRRR! FESTIVAL D’ART I RECICLATGE

19h30

Acte inaugural
de l’RRRR!
Festival d’Art
i Reciclatge
GRATUÏT

Presentació de l’RRRR! Festival d’Art i Reciclatge amb la inauguració de l’exposició Primera exposició any 1994, de Josep
Basset i la instal·lació CasiObsessió, de
Martí Guillem, el qual, a més a més, ens
brindarà el seu espectacle de llum i so,
Dlight, a mode de mascletà emocional.
En acabar hi haurà un vi d’honor.

Primera exposició any 1994
De l’artista i escultor Josep Basset.
Exposició d’escultures fetes a partir de ferro
de rebuig durant els anys 90.

CasiObsessió
De Martí Guillem. Instal·lació sonora
participativa feta amb teclats Casio antics
que es poden tocar simultàniament.

Dlight
De Martí Guillem. Projecte sonor on un conjunt
de llums són activades sincrònicament amb el
so generant una experiència sinestèsica.
Horaris de les exposicions: De dissabte 19 a dissabte 26 d’octubre,
de 17h30 a 20h30 (obert en cap de setmana).
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RRRR! FESTIVAL D’ART I RECICLATGE / TALLERS

Dissabte 19 i diumenge 20 d’octubre

Natura Creativa
A càrrec de Marga Martínez
GRATUÏT

Cal inscripció prèvia:
info@teatreravalgandia.org

Dissabte 19 i diumenge 20 d’octubre

Unfla’t
A càrrec d’Alejandra
Català i Manuel P. Bernat
GRATUÏT
Cal inscripció prèvia:
info@teatreravalgandia.org
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17h30–20h30
Farem diferents composicions
plàstiques amb fulles i branques recollides i assecades
prèviament. Elaborarem les
nostres mascotes favorites, una
tortuga, una papallona o un
ocell. Amb un poc d’imaginació
tot és possible!

17h30–20h30

El taller planteja la construcció
participativa d’una estructura inflable
amb bosses de plàstic. A més a més,
dissabte 26 d’octubre de 17h30 a
20h30, s’exhibirà la instal·lació plàstica
dissenyada per a provocar les mirades
curioses i els somriures còmplices de
menudes i grans. Per a participar podeu
portar residus plàstics de casa.

RRRR! FESTIVAL D’ART I RECICLATGE / TALLERS

Dissabte 26 d’octubre

17h30–20h30

Circuit Bending
Toys & Play
A càrrec de Martí Guillem
GRATUÏT

Cal inscripció prèvia:
info@teatreravalgandia.org

Dissabte 26 d’octubre

17h30–20h30

Transformació
Plàstica
A càrrec de Plàstic Preciós
La Safor
GRATUÏT

Activitat familiar on els més menuts podran provar i tocar amb
diferents joguines manipulades
mitjançant la tècnica del circuit
bending, consistent a curtcircuitar dispositius electrònics
alimentats amb bateries amb
una finalitat creativa.

Cal inscripció prèvia:
info@teatreravalgandia.org

Transformem els residus
plàstics generats al festival.
Els assistents poden portar
també residus plàstics de casa
i col·laborar amb nosaltres
triturant-los i donant vida a
nous objectes útils i quotidians.
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RRRR! FESTIVAL D’ART I RECICLATGE / MÚSICA I TEATRE

Dissabte 19 d’octubre

19h00

Els Garcia & Cia.
La família s’amplia
La POP, Petita Orquestra
Peiotaire (País Valencià)
PRESENTACIÓ DEL NOU
DISC–ESPECTACLE
TOTS ELS PÚBLICS

10

5€

Els agronautes de La POP,
Petita Orquestra Peiotaire,
tornen a la càrrega amb
l’espectacle Els Garcia &
Cia. La família s’amplia, on
escenifiquen les cançons
incloses al disc Vol 2 que
presenten oficialment al
festival. Una nova col·lecció
on evidencien de nou, el
potencial de la tradició
musical d’ací i del més enllà.

RRRR! FESTIVAL D’ART I RECICLATGE / TEATRE D’OBJECTES

Diumenge 20 d’octubre

Sessions a les 18h00 i a les 19h30

Lost Dog
Cal y Canto Teatro
(Castella Lleó)
TOTS ELS PÚBLICS

5€

Espectacle de titelles i objectes
plantejat de manera insòlita
per obtindre la visió d’un món
vist a través dels ulls d’un gos
abandonat. El públic se submergeix
en l’ambient del carrer, conduït per
les cames dels intèrprets.

Capacitat limitada a 55 persones.
L’espectacle es desenvolupa a una
caseta situada al carrer del teatre.

11

RRRR! FESTIVAL D’ART I RECICLATGE / CINEMA DOCUMENTA(’)T

Divendres 25 d’octubre

Bicicletes
vs cotxes
Dirigida per
Fredrik Gertten
TOTS ELS PÚBLICS
ENTRADA GRATUÏTA
Durada: 91 min.
Subtítols en valencià.

12

19h30
El documental presenta diversos
activistes i pensadors que lluiten per
aconseguir ciutats més sostenibles per
fer front a la greu crisi climàtica global.
En acabar la projecció, tindrem un
col·loqui amb Paco Tortosa, doctor en
Geografia per la Universitat de València
i un dels pioners del cicloturisme a
Espanya. Autor de la guia España en
bici (1983). Tortosa porta més de 35 anys
viatjant i ha publicat 25 llibres amb
propostes d’ordenació del territori.
Ha rebut nombrosos reconeixements,
l’útim en 2019 atorgat per l’Ajuntament
de València a la seua trajectòria
professional en favor de la mobilitat
sostenible.

RRRR! FESTIVAL D’ART I RECICLATGE / TEATRE I MÚSICA

Dissabte 26 d’octubre

19h00

Plàstic-tic-tic-tic!
El Triangulista
(País Valencià)
PRODUCCIÓ PRÒPIA
TOTS ELS PÚBLICS

5€
ESTRENA

Cansat de la vida moderna,
El Triangulista s’ho va deixar tot.
Des d’aleshores viatja amb Pep
Xoriguer, un ocell ben espavilat,
amb l’objectiu de recollir els
plàstics que embruten boscos i
suren per l’aigua de rius i oceans.
Però també volen viure aventures,
conèixer altres mons, establir
noves amistats.
13

CINEMA DOCUMENTA(’)T

Divendres 8 de novembre

Tigernut:
la patria de
las mujeres
íntegras
Dirigida per Andoni
Monforte i Eva Fernández
TOTS ELS PÚBLICS
ENTRADA GRATUÏTA
Premi al Millor Documental al
Festival Internacional de Cinema
Independent de Quito, 2018.
Organitza:
Dones Lliures - CGT la Safor

14

19h30
El documental és una investigació
que destapa una suposada trama
internacional de corrupció i abusos
de companyies europees que
espolien recursos a Àfrica sobre la
xufa, el nou Super Aliment de moda
en les dietes saludables, ecològiques
i veganes del món. Una guerra
comercial a escala mundial s’ha
destapat pel control i distribució
d’aquest nou aliment saludable de
moda, els tigernuts (xufes).
En acabar la projecció hi haurà un
col·loqui amb Llanos Rodríguez,
Presidenta del CIM Burkini i Kassim
Dambele, Nourine - Asociación
Cultural la Paz.

TEATRE

Dissabte 9 de novembre

18h00

La gran recepta
de Mina i Zeta
Huit Teatre
(País Valencià)
FAMILIAR

5€

Les pallasses Mina i Zeta han de
fer-se càrrec d’un un restaurant una
miqueta peculiar. Són dues cuineres
desbaratades que s’enfronten a
una recepta secreta i a través dels
seus viatges pel món, s’explica
la importància del menjar sa, el
valor de la fantasia i el poder de
la imaginació. Una història tendra
i divertida en la que intervenen
diverses tècniques teatrals i música,
barrejant el clown amb titelles de
guant i teatre d’ombres xineses.
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CINEMA EN VALENCIÀ

Dissabte 16 de novembre

18h00

El vent entre
les canyes
Selecció de curtmetratges
FAMILIAR

4€

RECOMANAT A PARTIR
DE 5 ANYS
Durada: 62 min.

Programa format per 5 curtmetratges
amb músiques originals, heroïnes
sorprenents i una qualitat gràfica extraordinària. Hi trobarem a la divertida xiqueta que vol jugar a cavallers,
la tendra amistat entre una princesa
i una dragona, les belles estreles
que il·luminen les nits, les ganes de
ser lliure de la unicorn i la lluita per
l’alliberament de la tirania d’un poble
que prohibeix la música.
Premis: Selecció oficial del Festival
Internacional de Cinema d’Animació d’Annecy
(2017); Premi del Jurat del Festival Plein
la bobine de La Bourboule (2017); Premis
del Públic i del Jurat del Festival Les Toiles
Filantes, de Pessac (2017); Premi del Públic del
Festival Voir ensemble de Grenoble (2017).
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SETMANA LITERÀRIA DE GANDIA / POESIA MUSICADA

Diumenge 17 de novembre

Orbiten
Enric Casasses i Don Simon
& Telefunken (Catalunya)
TOTS ELS PÚBLICS
8 € anticipada / 10 € taquilla
PRESENTACIÓ DEL NOU
DISC–ESPECTACLE
Col·labora:

19h00
Enric Casasses descriu la poesia
com l’art de la paraula, amb soroll
i entonació, amb gest i posa, on
el paper és tan sols la partitura.
Una expressió que al llarg de la
seua trajectòria s’ha avingut amb
freqüència amb la música, en
col·laboracions com la que manté
amb Don Simon i Telefunken.
Aquest tàndem estrena al Raval
Orbiten, una combinació còsmica
de poesia i pop electritzant.

17

DIA MUNDIAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE / TEATRE

Divendres 22 de novembre

Segarem
ortigues amb
els tacons
Teatro del Contrahecho
(País Valencià)
JOVES I ADULTS
8 € anticipada / 10 € taquilla

18

20h30
Cap prostituta naix com una ortiga
en la vora del camí. Una reflexió
sobre la dona, el feminisme, la
prostitució i el masclisme. Amb un
text atrevit i transgressor, es conta
la història de quatre dones lligades
a una crua realitat. Les seues esperances, somnis, costums, irritacions
i totes les seues cares. Personatges
arraconats a la vora d’una carretera
que s’entrellacen mitjançant la
figura del puter.

TEATRE MULTIMÈDIA, CINEMA EN VIU

Divendres 29 de novembre

STRPTS. Fin de
temporada
Cinema Sticado (Galícia)
JOVES I ADULTS
8 € anticipada / 10 € taquilla

20h30
STRPTS és una història d’intriga per
episodis creada en viu i en directe
sobre l’escenari i retransmesa
audiovisualment in situ en temps
real en una gran pantalla. Aquest
darrer episodi de la temporada
presenta a dos frikis humans que
tenen la missió de fer una pel·lícula
que gira entorn de la manipulació i el
poder i la possibilitat de combatre’ls
amb intriga, humor i màgia.
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20

15 ANYS DE LACASACALBA / TEATRE, MÚSICA I DANSA

Dissabte 14 de desembre

Bombolles
de paper
Cia. Múcab Dans
(Catalunya)
FAMILIAR

5€

18h00
Cada nit que Roger se’n va a dormir
somia que fa bombolles amb la
trompeta i balla amb elles però quan
desperta no pot complir el seu somni.
Aquesta proposta visual i plàstica
juga amb la imaginació dels infants
transportant-los a un espai on tot és
possible emprant la dansa i una mica
de màgia.

De 18h00 a 22h00

Mercat de Nadal
Productes ecològics i culturals de proximitat
21

15 ANYS DE LACASACALBA / MÚSICA I POESIA

Dissabte 14 de desembre

15 anys des
de la perifèria
TOTS ELS PÚBLICS
8 € anticipada
10 € taquilla
Amb l’entrada, regal
d’una bossa de cotó dels
15 anys de LaCasaCalba

22

19h30
Celebrem els 15 anys de LaCasaCalba
amb un vetlada musical i poètica, impulsada des dels marges de la cultura, amb
bons amics i projectes germans.
Per una banda, tenim l’espectacle Mi Lay
creat a propòsit dels 30 anys de la discogràfica G3G Records pel francés Pierre
Bastien, el català Gat i l’holandés Mischa
Kool, aquests dos últims membres de
Gran Teatro Amaro. Presentaran el seu
projecte Teatre Mecànic. Entremig, tenim
a dos artistes valencians, Bartolomé
Ferrando i Truna, vinculats a l’art d’acció,
la música experimental i la poesia sonora, que improvisaran a través del seu
projecte JOP. I, per l’alltra banda, tenim
de la mà d’Edicions del Buc, la poesia
musicada de la jove poeta catalana Anna
Gas i el músic Josep V. Tallada.

EL TEATRE PER NADAL
US DESITJA BON RAVAL!
DEL 26 DE DESEMBRE AL 4 DE GENER

Dijous 26 i divendres 27 de desembre

Taller de circ

D’11h00 a 13h00

Tècniques de circ amb malabars, teles,
equilibris, maces i altres objectes.

Cal inscripció prèvia:
info@teatreravalgandia.org
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TEATRE: TOTS A ESCENA!

Dijous 26 i divendres 27 de desembre

Jardín secreto
Zig Zag Danza (Astúries)
FAMILIAR

5€

ESPECIALMENT RECOMANAT
PER A LA PRIMERA INFÀNCIA
El públic s’ubica a dalt l’escenari,
compartint escena amb els intèrprets.
Capacitat limitada.

+ Espai nadó
(1a planta del teatre)

24

Dues sessions: 18h00 i 19h00

En aquest jardí flueix l’infinit cicle
de la vida, estimulant els sentits
dels més menuts on es desplega
un univers visual i sonor que es
transforma de forma constant.
Espectacle en coproducció amb Centre
Internacional Oscar Niemeyer. Amb la
col·laboració del Festival Internacional
El Més Petit de Tots, de Sabadell. Inclòs al
Circuit Dansa Escena 2017.
Durada: 35 min.
Premis: Millor Composició Original
als Premis OH de les Arts Escèniques
(Astúries).

PER NADAL
REGALA CULTURA

40 €

bossa

abonament

samarreta

20 €

bossa

llibreta

CD de
LaCasaCalba Ed.
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TEATRE DE VARIETATS: TOTS A ESCENA!

Dissabte 28 de desembre

18h00

El Mini Calbaret
FAMILIAR

5€

Capacitat limitada

Dissabte 28 de desembre

El Calbaret
JOVES I ADULTS
8 € anticipada / 10 € taquilla
AMB CONSUMICIÓ
Capacitat limitada

26

Versió familiar d’El Calbaret
Innocent, espectacle de varietats
per als més menuts amb actuacions
en directe i El Triangulista com a
mestre de cerimònies.

20h00
Ja tenim ací l’especial Calbaret
Innocent, un popurri de números
teatrals, de màgia, humor,
cançó, circ i performance per
acabar l’any gaudint de l’art i
amb actuacions en directe i les
mil cares del Triangulista com a
mestre de cerimònies.

TEATRE: TOTS A ESCENA!

Divendres 3 i dissabte 4 de gener

A les golfes
El Triangulista (País Valencià)
TOTS ELS PÚBLICS

5€

El públic s’ubica a dalt l’escenari,
compartint escena amb els intèrprets.
Capacitat limitada.

Dues sessions: 18h00 i 19h00
Amb el cançoner popular sota
el braç i un cabàs d’instruments
inversemblants a l’esquena, El
Triangulista solca pels indrets
de la màgia de les petites coses
i ens convida a gaudir del seu
espectacle, sempre catàrtic.

+ Taller d’art
(1a planta del teatre)
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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

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

