Programació

Gener
Febrer
Març

2020

ÍNDEX
Dates Pàg.
TEATRE: TOTS A ESCENA! A les golfes d’El Triangulista

3-4 GEN

3

HOSTES JAZZ Frankie’s Funkinjectors

18 GEN

6

HOSTES JAZZ Clara Juan Quintet

18 GEN

7

HOSTES MEDITERRANI Aljub

25 GEN

8

HOSTES MEDITERRANI Andrés Belmonte Trio

25 GEN

9

HOSTES DREAM&SONG Donallop

1 FEB

10

HOSTES DREAM&SONG Laura Esparza & Carlos Esteban

1 FEB

11

TEATRE Grotowski de Quadern d’Assajos Teatre

7 FEB

12

HOSTES CIRC Flamingos de Fuego de Cia. The Pambazos Bros

8 FEB

13

HOSTES AVANT-POP Fino Oyonarte

15 FEB

14

HOSTES AVANT-POP Antonio Arias & Fernando Alfaro

15 FEB

15

CINEMA EN VALENCIÀ Neu i els arbres màgics

22 FEB

16

HOSTES CINEMUSICAT Tabú Per Mike Cooper

22 FEB

17

28 FEB

18

TEATRE Refugi de Cia. Clownidoscopio

29 FEB

19

CINEMA EN VALENCIÀ Mr. Link. L’origen perdut

7 MAR

20

MÚSICA Marina Rossell

7 MAR

21

28 MAR

22

CINEMA DOCUMENTA(’)T

Énfasis, historias de VIHda de Pilar Devesa

TEATRE DE VARIETATS El Calbaret

2

TEATRE: TOTS A ESCENA!

3 de gener / 18h00 i 19h00

4 de gener / 18h00 i 19h00

A les golfes
d’el Triangulista (País Valencià)
TOTS ELS PÚBLICS

5€

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

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)
3

HIVERN MUSICAL DE LACASACALBA.ORG

FESTIVAL HOSTES
Gener i febrer de 2020

Aquesta trobada cultural convoca
cada any un ventall en miniatura
del que s’està coent en relació a les
músiques tranquil·les.
La novena edició del festival es
presenta com una proposta acollidora
on reposen diferents estils que es
desplegaran al llarg de sis caps de
setmana, convertint-se en l’hivern
musical de LaCasaCalba al Teatre del
Raval de Gandia.

Organitza

Amb el suport de

Enguany comptarem amb un recull
fotogràfic del Festival HOSTES 2019 a
càrrec de Ramon Santamaria.
Fes-te amb el teu abonament per a tot
el festival per 30 €.
Venda anticipada d’entrades:
www.teatreravalgandia.org

5

Jazz
Frankie’s
Funkinjectors

6

La primera vetlada HOSTES arriba a
ritme de funk i jazz amb el projecte
Frankie’s Funkinjectors, sortit en una
aturada turística una nit de dijous de
música en directe, quan la cantant
americana de funk Frankie McCoy
va aparèixer en escena improvisant
jazz amb vibra funky sobre les línies
de Mont al trombó. Surt la màgia i
es transforma en una nova identitat
musical: Quan aplega el funk!

18 de gener
12–15 €

19h00

TOTS ELS PÚBLICS

MENORS: 6–8 €

Foto: A. Sambeat

ABONAMENT HOSTES: 30 €

Clara Juan
Quintet

El projecte de Clara Juan Quintet
planteja un pas més enllà dins del
jazz contemporani, permetent
desenvolupar la seua música i
aportant la seua personalitat
sobre composicions pensades
expressament per a aquesta
formació, treballant la tímbrica
característica i amb la improvisació
com a motor fonamental.

7

Mediterrani
Aljub

8

Aljub presenta al Festival HOSTES el seu
treball 16 anys en 16 cançons, disc enregistrat
en directe al Teatre del Raval amb el qual la
formació revisita algunes de les seues cançons
anteriors i en presenta de noves, totes amb el
so que els ha caracteritzat: instruments amb
sonoritats orientals, ritmes d’amalgama i solos
instrumentals, amb la maduresa assolida pels
seus músics, amb Joansa Maravilla al capdavant.
Aquesta formació valenciana de música d’arrel
és una de les més interessants i consolidades del
panorama musical.

25 de gener
12–15 €

19h00

TOTS ELS PÚBLICS

MENORS: 6–8 €

ABONAMENT HOSTES: 30 €

Andrés
Belmonte
Trio

Tariq (literalment ‘camí’ en àrab) aglutina
ressons musicals provinents dels
viatges d’Andrés Belmonte a través del
Mediterrani. Egipte i la música àrab, la
música clàssica otomana, les seues arrels
valencianes i el jazz; tot ben filtrat per
la rasadora d’aquest artista que, a més,
afegeix el seu toc personal a la mescla, ja
encantadora. Al Raval actuaran en format
trio per convidar-nos a una festa, un ball,
una celebració, a través de la música,
de la trobada entre les cultures àrab i
valenciana.
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Dream
&Song
Donallop

10

El duet mallorquí presentarà el seu tercer
disc d’estudi, Crisàlide. Es tracta d’un disc
que beu del minimalisme pop, de la prosa
poètica i en el que s’apropen a noves
formes musicals, com les textures del trap,
els ritmes del house i el beat de l’slowcore.
Les lletres recorren temàtiques com
l’aïllament, la incomunicació i la
valentia, en un context social i polític de
decadència i de lluita feminista vers el
capitalisme i el patriarcat.

1 de febrer
12–15 €

19h00

TOTS ELS PÚBLICS

MENORS: 6–8 €

ABONAMENT HOSTES: 30 €

Laura
Esparza
& Carlos
Esteban

La cantant Laura Esparza i l’instrumentista
Carlos Esteban presenten el seu primer disc
Mare Natura on mesclen força i sensibilitat
amb un estil íntim i personal que integra
pinzellades electròniques amb els principals
instruments, guitarra i veu. Les seues
cançons desprenen pluralitat de ritmes i
harmonies, acompanyades d’unes lletres
molt emocionals. En aquesta ocasió ens
presentaran un format a trio, acompanyats
del guitarrista Iván Espí i amb percussió en
directe.
11

7 de febrer

20h30

Grotowski
Quadern
d’Assajos Teatre
JOVES I ADULTS
8–10 €

12

Foto: Encarna Fuster

TEATRE

La companyia saforenca Quadern d’Assajos
produeix textos per a grups i associacions
teatrals i crea muntatges propis amb la
intenció d’experimentar amb el teatre de
hui. Grotowski és la seua darrera producció,
escrita i dirigida per Pere Huerta, va ser
creada per a la gala de cloenda del certamen
teatral Ligorio Ferrer de Gandia en 2019.
El seu text reflexiona sobre la societat
contemporània a través del fet teatral
amateur. Un grup d’intèrprets es reuneix
per realitzar un projecte en comú però la
imprevisió de la naturalesa humana es fa
palesa i el joc teatral apareix.

Circ
Flamingos
de Fuego
The Pambazos
Bros

8 de febrer

18h00

TOTS ELS PÚBLICS

5–6 €

ABONAMENT HOSTES: 30 €

La vesprada més divertida del Festival
HOSTES arriba amb la formació brasilera The
Pambazos Bros, grup d’arts escèniques que
barreja el teatre, el circ i la música en escena
amb l’humor i la complicitat del públic. El seu
espectacle presenta Flamigos de Fuego, un
conjunt còmic-músic-tropical format per tres
músics que en acosten clàssics del bolero, la
cúmbia i el txa-txa-txa en versions còmiques
en un show de varietats que arrancarà
somriures a menuts i grans.
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Avantpop
Fino
Oyonarte

14

Fino Oyonarte porta més de mitja vida dedicat a la
música en cos i ànima. Conegut per ser el baixista
de Los Enemigos durant quasi tres dècades, Oyonarte és respectat no sols com a músic, sinó també
per la seua destacable trajectòria com a productor
d’emblemàtics discs de grups com Lagartija Nick
o Los Planetas, entre altres. Ara ha aconseguit
complir el seu objectiu de sempre, gravar el seu
propi treball en solitari, Sueños y tormentas, que
presentarà al festival HOSTES dins la gira d’artites
AIEnRuta. Es tracta del seu treball més personal,
un disc que reflexa la seua maduresa compositiva,
allunyant-se de tot el que ha fet fins el moment
per expressar-se sense artificis, pelant les capes de
la ceba fins arribar al cor.

15 de febrer
12–15 €

19h00

TOTS ELS PÚBLICS

MENORS: 6–8 €

ABONAMENT HOSTES: 30 €

Antonio
Arias &
Fernando
Alfaro

Antonio Arias & Fernando Alfaro són dos
dels pilars del rock alternatiu espanyol.
Comparteixen referents, coordenades
espai temporals i esperit artístic. Les seues
partitures amb Lagartija Nick i Surfin’
Bichos, respectivament, són llegenda viva,
un llegat fonamental per a la nostra cultura
popular contemporània. Els indiscutibles
pares de l’indie en aquest país compartiran
sobre l’escenari del Teatre del Raval idees,
experiències i cançons en el seu espectacle
conjunt El pueblo contra Antonio Arias &
Fernando Alfaro.
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CINEMA EN VALENCIÀ – SETMANA DE L’ARBRE

22 de febrer

18h00

Neu
i els arbres
màgics
PÚBLIC FAMILIAR
4–5 €
Recomanada a
partir de 4 anys
Durada: 60 min..

Unides per una temàtica al voltant de la
natura i els arbres, i per la riquesa poètica
de les seues imatges i del seu grafisme, el
quartet d’històries Neu i Els arbres màgics
ens fa somriure amb la seua tendresa i ens
fa pensar quan les coses o les persones
canvien de papers. Els seus mons, poblats
per bestioles, natura i personatges
entranyables, constitueixen quatre contes
inoblidables sobre l’enginy, l’amistat, el
respecte i l’alegria de viure amb la natura.

Premi especial del jurat de la competició Films pels infants al festival SICAF 2015
Premi Trampoline al millor curt juvenil al Ciné Junior de Paris 2015
Menció especial al Festival KOT de Moscú 2015
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Cinemusicat
22 de febrer
5–6 €

Tabú
Per Mike Cooper
Durada: 90 min.
Traduccions al valencià
en directe a càrrec
d’El Triangulista.

20h00

TOTS ELS PÚBLICS

ABONAMENT HOSTES: 30 €

Mike Cooper musica en directe el clàssic
del cinema mut Tabú (1931), de F.W.Murnau.
El guitarrista anglosaxó, artífex de noves
bandes sonores per a un bon grapat
d’històries clàssiques del cinema, interpreta
i composa la música d’aquesta peça a cavall
entre el documental i el drama, que conta la
tràgica història d’una parella d’enamorats
polinesis que per amor trenquen una tradició
sagrada sabent que s’hauran d’enfrontar
a la ira dels Déus i de les seues terribles
conseqüències.
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CINEMA DOCUMENTA(’)T

28 de febrer

19h30

Énfasis,
historias
de VIHda
de Pilar Devesa
JOVES I ADULTS
ENTRADA GRATUÏTA
Durada: 29 min.

Aquest curtmetratge documental planteja
una reflexió col·lectiva que desgrana, a
mode de recorregut terapèutic, els aspectes
socials que més influeixen en la vida diària
de les persones amb VIH. Al documental
s’entrellacen els relats reals de persones que
viuen i conviuen amb un virus més comú
del que es pensa però que carrega a la seua
esquena un gran estigma històric. Una altra
mirada del VIH és possible si considerem
que ens pot afectar a totes les persones que
mantenim relacions sexuals.
En acabar el documental hi haurà un col·loqui
amb l’autora, Pilar Devesa, responsable del
Comité Antisida de la Comunitat Valenciana.

Guanyador del XV Festival Internacional de Cine LGTBI 2017
Selecció Oficial del Nahia Film Fest, curtmetratges sobre sexe, gènere i erotisme 2017
Millor Curtmetratge Documental del XV Festival de Cine LGTBI, Equador 2017
Seleccionat per al Festival de Cine Queer de Bucaramanga, Colòmbia
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TEATRE

29 de febrer

18h00

Refugi
de Cia.
Clownidoscopio
PÚBLIC FAMILIAR
5–6 €

Poesia, humor i clown creen aquest
espectacle sense paraules on es troben
dues realitats, la d’aquell que crea el seu
món per sentir-se segur (refugi) i la d’aquell
que, havent-ho perdut tot, busca el seu lloc
al món (refugiat). Dos personatges, dues
realitats que poden conviure en el mateix
espai a través de l’empatia i el respecte.
Perquè tots necessitem trobar el nostre propi
lloc en el món. I els llocs, al cap i a la fi, no són
més que un munt d’històries humanes.
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CINEMA EN VALENCIÀ

7 de març

18h00

Mr. Link.
L’origen
perdut
PÚBLIC FAMILIAR
4–5 €
Durada: 94 min.

L’aventura de dos exploradors i una mena
de ieti amorós cap a l’Himàlaia dona lloc a
aquesta entranyable pel·lícula d’animació,
una comèdia sobre la identitat i l’acceptació
creada per l’estudi d’animació Laika que ens
allunya de les convencions a que ens tenen
acostumats. Amb l’esperit de ‘La volta al
món en vuitanta dies’, i amb un homenatge
a ‘Indiana Jones i el temple maleït’, el film
segueix les aventures de Sir Lionel Frost,
explorador victorià que viatja cap al Pacífic a
la recerca d’un animal que pugui posar llum
sobre l’evolució de la humanitat.

Nominada a 8 premis Annie 2020 entre ells a Millor Pel·lícula i Millor Animació de Personatge
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MÚSICA

7 de març

20h30

Marina
Rossell
TOTS ELS PÚBLICS
12–15 €
MENORS: 6–8 €

Després de l’èxit de vendes, públic i crítica de
la trilogia-homenatge a Georges Moustaki, la
cantautora catalana Marina Rossell, segueix
la seua ruta natural i ens sorprèn de nou amb
excel·lents revisions de temes mítics i plens de
força amb l’espectacle Cançons de la resistència & Moustaki. Cançons que formen part d’un
paisatge, un moment clau, un moment històric
i que s’han convertit en himnes. El seu virtuosisme és una barreja de la seua meravellosa veu
amb el seu cant a la solidaritat, el respecte, la
generositat i l’humanisme. La seua actuació al
Raval s’emmarca dins el Festival Barnasants,
gràcies al Projecte Cultural en Xarxa.
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TEATRE DE VARIETATS

28 de març

El Mini Calbaret
18h00

PÚBLIC FAMILIAR

5–6 € AMB MONGETES

El Calbaret
20h00

JOVES I ADULTS

8–10 € AMB CONSUMICIÓ

22

Torna El Calbaret al Teatre del
Raval! Espai de varietats per a
tots els gustos amb un popurri
de números teatrals, màgia,
humor, cançó, circ, performance
i actuacions musicals en directe
i El Triangulista i les seues
mil cares com a mestre de
cerimònies.

REGALA CULTURA DE PROXIMITAT

bossa

GANDIA 2020

abonament

NOMÉS 40 €

samarreta

4–5 ABRIL

DANI MIQUEL • LA POP • DR. TRUNA
LA CHICA CHARCOS AND THE KATIUSKAS BAND
BRESSOLANT • GUIDA SELLARÉS • UAL·LA
EDDY EIGHTY • L’HORTA TEATRE • MAG WENDO
JUAN DE PABLOS DJ • EL TRIANGULISTA
Tallers creatius, jocs populars, petit cinema, ioga en família,
espai nadó, minidisco i moltes sorpreses més!
www.sonabaixet.com

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
Consulteu els descomptes per a grups

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

Venda d’entrades
De dilluns a divendres de 10h00 a 14h00 al Teatre del Raval i al nostre web.
Col·laboren

