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VOLVEMOS JUNTOS 

T e a t r e  A r n i c h e s  -  A l a c a n t  

TORNEM JUNTS

Benvolguts professors i professores,

Des del Teatre Arniches (Institut Valencià de
Cultura), el primer que volem, una vegada més, és
donar-vos les gràcies per la vostra tasca i bon fer,
sempre.

Ens heu demostrat que, malgrat les dificultats, heu
construït un sistema educatiu sòlid i capaç
d'adaptar-se a qualsevol situació extraordinària,
sense perdre la il·lusió i les ganes de continuar
cuidant i educant als nostres xiquets i xiquetes.

Així, iniciem un curs més en unes condicions
especials, però afortunadament ja amb el focus
posat en la normalització del curs, recuperant a
poc a poc, i amb totes les mesures pertinents, les
activitats complementàries, que sempre són un
bufe d'aire fresc per a alumnes i profes. 

És per això que l’Institut Valencià de Cultura ha
preparat, al Teatre Arniches, una nova Campanya
de Teatre Escolar, adaptada al context actual, i
pensada perquè els i les escolars tornen a gaudir
de la cultura a través de les arts escèniques, i es
retroben amb l'emoció de tornar al teatre. 

Des del Teatre Arniches volem animar a la
comunitat educativa a construir conjuntament
aquest retrobament, per la qual cosa, conscients
dels dubtes o inquietuds que pot suscitar la
tornada de les eixides escolars, us detallem a
continuació el pla que posarem en marxa. A més,
desitgem garantir que aquestes visites siguen
segures, fàcils, i divertides. Per aquesta raó,
estarem atentes a les vostres observacions o
suggeriments. 

Avancem junts amb prudència i responsabilitat
però sense por, perquè si alguna cosa hem aprés
en tot aquest temps és que la cultura és segura.

Queridos profesores y profesoras,

Desde el Teatre Arniches (Institut Valencià de
Cultura), lo primero que queremos, una vez más, es
daros las gracias por vuestra labor y buen hacer,
siempre.

Nos habéis demostrado que, a pesar de las
dificultades, habéis construido un sistema educativo
sólido y capaz de adaptarse a cualquier situación
extraordinaria, sin perder la ilusión y las ganas de
seguir cuidando y educando a nuestros niños y
niñas.

Así, iniciamos un curso más en unas condiciones
especiales, pero afortunadamente ya con el foco
puesto en la normalización del curso, recuperando
poco a poco, y con todas las medidas pertinentes,
las actividades complementarias, que siempre son
un soplo de aire fresco para el alumnado y profes.

Es por ello que el Institut Valencià de Cultura ha
preparado, en el Teatre Arniches, una nueva
Campaña de Teatro Escolar, adaptada al contexto
actual, y pensada para que los y las escolares
vuelvan a disfrutar de la cultura a través de las artes
escénicas, y se reencuentren con la emoción de
volver al teatro. 

Desde el Teatre Arniches queremos animar a la
comunidad educativa a construir conjuntamente este
reencuentro, por lo que, conscientes de las dudas o
inquietudes que puede suscitar la vuelta de las
salidas escolares, os detallamos a continuación el
plan que vamos a poner en marcha. Además,
deseamos garantizar que estas visitas sean seguras,
fáciles y divertidas. Por esta razón, estaremos
atentas a vuestras observaciones o sugerencias. 

Avancemos juntos con prudencia y responsabilidad
pero sin miedo, porque si algo hemos aprendido en
todo este tiempo es que la cultura es segura. 



Reducció de l 'aforament del teatre.  
Ús obligatori  de la mascareta per a majors
de 6 anys.  
Desinfecció i  venti lació abans  de les
funcions i  distr ibució d'hidrogel pel
recinte.
Separació per classes per evitar el
contacte entre grups de convivència.    
I t inerari  segur des de l 'arr ibada 

     al teatre.

Reducción del aforo del teatro.
Uso obligatorio de la mascari l la para
mayores de 6 años.
Desinfección y venti lación antes de las
funciones y distr ibución de hidrogel por
el recinto.
Separación por clases para evitar el
contacto entre grupos de convivencia.
It inerario seguro desde la l legada al
teatro.

mesures sanitàries                                  medidas sanitarias 
TOT ANIRÀ BÉ TODO IRÁ BIEN



P R E U  Ú N I C :  3  € .

 

 

Informació i reserves:
arniches_ivc@gva.es

965 93 83 33



HISTORIAS DE CANDELA de l'Eugenia Manzanera

LAS COTTON d'Anita Maravillas

SOC UNA NOU de Zum-Zum Teatre

PLÀSTIC!  de La Família Política 

DADOS de Ventrículo Veloz

PROMETEO d'Agrupación Sr. Serrano

ITALINO GRAND HOTEL  de La Tal 

CONEIXEM A... EL GRÚFALO!!
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EL ROCK & ROLL TAMBÉ ÉS COSA DE XIQUETS i de pares! de Big 54
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CONSERVANDO MEMORIA d'El Patio
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EL VENT ENTRE LES CANYES19 4-8



PROGRAMACIÓ



octubre 25 
 

'El Rock & Roll també és cosa de xiquets' és un xou
musical i didàctic en el qual s'explica als xiquets i
xiquetes el naixement, origen i posterior evolució i
expansió del moviment musical més explosiu de la
història: el rock & roll.

Del blues al folk irlandés, el country i el rockabilly,
amb especial accent en els pioners del rock and roll
com Elvis Presley, Eddie Cochran, Chuck Berry,
Gene Vincent, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins i Bill
Haley; però també Los Teen Tops, Los Llopis, Bruno
Lomas o Los Milos, entre altres.

'El Rock & Roll també és cosa de xiquets' es un
show musical y didáctico en el cual se explica a los
niños y niñas, madres y padres el nacimiento,
origen y posterior evolución y expansión del
movimiento musical más explosivo de la historia: el
Rock & Roll.

Desde el blues y el folk Irlandés, el country y el
rockabilly, con especial acento en los pioneros del
Rock and roll como Elvis Presley, Eddie Cochran,
Chuck Berry, Gene Vincent, Jerry Lee Lewis, Carl
Perkins y Bill Haley; pero también Los Teen Tops,
Los Llopis, Bruno Lomas o Los Milos, entre otros.

de Big 54

EL ROCK & ROLL TAMBÉ 
ES COSA DE XIQUETS...
i de pares!

Durada: 70 min.
Edat recomanada: 
8 a 12 anys 

Músics: 
Miguel Ángel Escorcia (veu i guitarra) 
Lucky Martínez (bateria i cors) 
Celso Sierra (piano, guitarra i cors) 
Migue Migu (contrabaix i cors)

Música

10 h



novembre 19 

 

Durada: 90 min.
Teatre

Inspirada en Los pazos de Ulloa, d'Emilia Pardo
Bazán, la història es condensa en les hores que
precedeixen a una rave i tot el que succeeix durant
aquesta. En un solar abandonat, Pedro, Tabo,
Sabela, Jessy, Julián i Nucha descobriran i
passaran per allò que sempre van témer: la
soledat, l'abandó, la lluita contra un mateix, contra
els altres... La desesperació d'uns éssers humans
amb l'únic propòsit de sentir-se estimats sobre la
terra.
Emilia Pardo Bazán escriu Los pazos de Ulloa
quaranta anys després que Emily Brönte
escriguera Cims borrascosos. Comparteixen
ambdues la visió tètrica i sinistra d'un lloc allunyat
de l'urbs en el qual imperen unes lleis que giren al
voltant d'una animalitat que mostra una violència i
una agressivitat virginal.

Text: Irma Correa
Direcció: José Luis Arellano García
Intèrprets: Alejandro Chaparro, Álvaro Quintana, 
Cristina Varona, María Romero, María Valero,
Víctor de la Fuente
Escenografia i vestuari: Ikerne Giménez
Il·luminació: David Picazo
Música: Alberto Granados
Coreografia i moviment: Andoni Larrabeiti

Inspirada en Los pazos de Ulloa, de Emilia Pardo
Bazán, la historia se condensa en las horas que
preceden a una rave y todo lo que sucede durante
la misma. En un solar abandonado, Pedro, Tabo,
Sabela, Jessy, Julián y Nucha descubrirán y
atravesarán aquello que siempre temieron: la
soledad, el abandono, la lucha contra uno mismo,
contra los demás... La desesperación de unos seres
humanos con el único propósito de sentirse
amados sobre la tierra.
 Emilia Pardo Bazán escribe Los pazos de Ulloa
cuarenta años después de que Emily Brönte
escribiera sus Cumbres borrascosas. Comparten
ambas la visión tétrica y siniestra de un lugar
alejado de la urbe en el que imperan unas leyes que
giran alrededor de una animalidad que muestra una
violencia y una agresividad virginal.

La Joven ULLOA

Edat recomanada: +16 anys 
Idioma: Castellà

11 h

"En el camino a los Pazos
tomaremos tres de los
elementos fundamentales
de su paisaje: la política,
la religión y la violación."



novembre 29 

 

Durada: 45 min.
Teatre

Kalek és un poltre salvatge que creix i galopa
lliurement al costat de la seua mare. Un dia és
atrapat i domat pels essers humans i començarà a
servir a diversos amos fins a acabar en un circ fent
cabrioles i altres proves circenses. Totes les nits,
tancat en el seu estable, Kalek somia de tornar a ser
lliure com el vent.

L'espectacle combina el poètic i el còmic, i recau el
protagonisme sobre les titelles, el teatre d'objectes i
la música. La dramatúrgia original de Pablo Vergne
desborda tendresa i profunditat en aquest bell conte
sobre la llibertat.

Intèrprets: Daniela Saludes i Pablo Vergne
Dramaturgia y direcció: Pablo Vergne
Diseny i realizació de titelles: Ricardo Vergne
Altres elements escenogràfics: Ana Iturrate
Música: Constanza Lechner

Kalek es un potrillo salvaje que crece y galopa
libremente junto a su madre. Un día es atrapado y
domado por los seres humanos y comenzará a
servir a diversos dueños hasta terminar en un circo
haciendo cabriolas y otras pruebas circenses.
Todas las noches, encerrado en su establo, Kalek
sueña con volver a ser libre como el viento.

El espectáculo combina lo poético y lo cómico,
recayendo el protagonismo sobre los títeres, el
teatro de objetos y la música. La dramaturgia
original de Pablo Vergne desborda ternura y
profundidad en este bello cuento sobre la libertad.

El RetabloKALEK

Edat recomanada: 4 - 8
Idioma: Valencià

10 i 12 h



d' El Patio

CONSERVANDO 
MEMORIA

gener 14

 

CONSERVAR: del llatí conservare. 
Compost pel prefix "con" de "cum" i "servare" que vol
dir posar en lloc segur. Mantindre o cuidar de la
permanència o integritat d'alguna cosa o d'algú.
Mantindre viu i sense mal a algú. Guardar amb cura
alguna cosa.                                                                                                 
Aquest viatge és un joc de preguntes als meus avis,
el meu desig de conservar-los amb mi, la meua
pirueta personal per a esquivar l'absència, el meu
homenatge a quatre persones importants en la meua
vida, el meu desig de conservar la seua memòria,
d'empotar-la.
No vull tancar les tapes dels pots, vull obrir-les i que
mirem junts a l'interior d'aquest viatge que comença
com el dels meus avis, en una muntanya de sal, i que
no sé on acaba. 

Durada: 50 min.
Edat recomanada: +16 anys 

Text, direcció, escenografia, il·luminació:
Izaskun Fernández i Julián Sáenz-López
Fotografia: Clara Larrea
Producció: El Patio Teatro

CONSERVAR: Del latín conservare. 
Compuesto por el prefijo "con" de "cum" y "servare"
que quiere decir poner a buen recaudo. Mantener o
cuidar de la permanencia o integridad de algo o de
alguien. Mantener vivo y sin daño a alguien. 
Guardar con cuidado algo. 
Este viaje es un juego de preguntas a mis abuelos,
mi deseo de conservarlos conmigo, mi pirueta
personal para esquivar la ausencia, mi homenaje a
cuatro personas importantes en mi vida, mi deseo
de conservar su memoria, de embotarla.
No quiero cerrar las tapas de los botes, quiero
abrirlas y que miremos juntos al interior de este
viaje que empieza como el de mis abuelos, en una
montaña de sal, y que no sé dónde termina.

 

Idioma: Castellà

Teatre d'objectes

11 h

Premi a la Millor Autoria – FETEN 2020
Premi del Festival Violeta 2019
Fira de Titelles de Lleida 2019
Drac d’Or a la Millor Dramatúrgia
Drac d’Or de les Autonomies



Eugenia Manzanera

HISTORIAS 
CON CANDELA

gener 17

 

Historias con Candela és una selecció de contes,
reguitzells, cançons, rimes assonants i
consonants… paraules, paraules… que es fan vida
a través del joc i la imaginació. L'art narratiu
d'Eugenia Manzanera, que utilitzarà el seu propi cos,
la seua veu, guants-animals, objectes (els objectes
estan vius, flueixen, posseeixen històries, textures,
paraules, sons ràpids o lents) i, per descomptat,
llibres (llibres com capsetes que tanquen colors,
personatges, paraules) que adquireixen tot el
protagonisme; els contes van filats, i cada cançó,
història o reguitzell és conseqüència lògica de
l'anterior; les històries de Candela: una xiqueta
enviada al món per a teixir la seua pròpia història, al
mateix temps que escolta totes les que el món ha de
contar-li. 

Durada: 50 min.
Edat recomanada: 4 - 8

Creació i Interpretació: Eugenia Manzanera
Música en directe: Mónica Botella

Historias con Candela es una selección de cuentos,
retahílas, canciones, rimas asonantes y
consonantes…palabras, palabras…que se hacen
vida a través del juego y la imaginación. El arte
narrativo de Eugenia Manzanera, que utilizará su
propio cuerpo, su voz, guantes-animales, objetos
(los objetos están vivos, tienen su fluir, poseen
historias, texturas, palabras, sonidos rápidos o
lentos) y, por supuesto, libros (libros como cajitas
que encierran colores, personajes, palabras) es el
que cobra todo el protagonismo; los cuentos van
hilados, y cada canción, historia o retahíla es
consecuencia lógica de lo anterior; las historias de
Candela: una niña enviada al mundo para tejer su
propia historia, al tiempo que escucha todas las que
el mundo tiene que contarle. 

Idioma: Castellà

Contacontes

10 i 12 h

"Amb Historias con
Candela escolta el teu
cor i teixeix la teua
pròpia història."

http://www.teatrotriangulo.com/programa/febrero-2013/historias-con-candela.html
http://www.teatrotriangulo.com/programa/febrero-2013/historias-con-candela.html


David Espinosa

UNA HISTÒRIA 
UNIVERSAL

gener 21

 

"Una història universal" revisa la història de l'ésser
humà fins als nostres dies i versiona els fets més
importants que ens ajudaran a comprendre el
funcionament del món actual. Es tracta de connectar
les imatges de manera que es visualitze la línia
temporal i s'entenga el perquè.
Una singular classe d'història, breu i inacabada, a
través de la manipulació d'objectes, l'acció
coreogràfica i la projecció d'ombres.
La història es presenta com una cosa senzilla, lúdica,
però també poètica, inquietant i misteriosa, que va
del narratiu a l'abstracte i del visual al textual sense
justificacions, amb aqueixa basta ironia que apunta
sempre en l'obra de David Espinosa. 
Una història universal manté un esperit crític,
carregat d'ironia, sobre la societat i el món de l'art.

Durada: 70 min.
Edat recomanada: 12 -16

Idea i direcció: David Espinosa
Col·laboració: Jordi Casanovas, África Navarro
Intèrprets: Jordi Casanovas, David Espinosa

"Una historia universal" revisa la historia del ser
humano hasta nuestros días y versiona los hechos
más importantes que nos ayudarán a comprender el
funcionamiento del mundo actual. Se trata de
conectar las imágenes de forma que se visualice la
línea temporal y se entienda el porqué.
Una singular clase de historia, breve e inacabada, a
través de la manipulación de objetos, la acción
coreográfica y la proyección de sombras.
La historia se presenta como algo sencillo, lúdico,
pero también poético, inquietante y misterioso,
yendo de lo narrativo a lo abstracto y de lo visual a
lo textual sin justificaciones, con esa burda ironía
que asoma siempre en la obra de David Espinosa. 
Una Història Universal mantiene un espíritu crítico,
cargado de ironía, sobre la sociedad y el mundo del
arte.

Idioma: Valencià

Teatre d’objectes

11 h

“La història conta el que va
succeir; la poesia el que
havia de succeir” Aristòtil.
Filòsof grec (384 AC-322 AC)

http://www.teatrotriangulo.com/programa/febrero-2013/historias-con-candela.html
http://www.teatrotriangulo.com/programa/febrero-2013/historias-con-candela.html
http://www.teatrotriangulo.com/programa/febrero-2013/historias-con-candela.html
http://www.teatrotriangulo.com/programa/febrero-2013/historias-con-candela.html
http://www.teatrotriangulo.com/programa/febrero-2013/historias-con-candela.html


Zum-Zum Teatre
SOC UNA NOU

gener 31

 

Tot comença quan un xiquet cau d'una noguera al
jardí d'una advocada amb molt mal geni. Sorpresa, el
seu cor s'entendreix i, per a poder ajudar-lo, al·lega
davant el jutge una antiga llei per la qual qualsevol
fruit caigut en la seua propietat, li pertany.
“Em dic Omar. El meu pare era jardiner i la meua
mare feia olor de canyella. Als dos se'ls va menjar la
mar poc abans d'arribar a la platja. Els vaig veure
desaparéixer mentre suraven en aquella corfa
d'anou al costat d'altres desconeguts”.

Durada: 50 min.
Edat recomanada: 8 - 12

Autor: Ramón Molins 
(a partir del conte de Beatriz Oses)
Interpretació: Jesús Agelet, Andrés Batista, Begonya
Ferrer, Jordi Gilabert i Albert García
Música: Antoni Tolmos
Espai escènic: Joan Pena
Vestuari: Rosa Solé
Il·luminació: David Bofarull
Direcció: Ramón Molins
Pianista en directe: Antoni Tolmos

Todo empieza cuando un niño cae de un nogal en el
jardín de una abogada refunfuñona. Sorprendida, su
corazón se enternece y, para poder ayudarle, alega
ante el juez una antigua ley por la que cualquier
fruto caído en su propiedad, le pertenece.
“Me llamo Omar. Mi padre era jardinero y mi madre
olía a canela. A los dos se
les comió el mar poco antes de llegar a la playa. Los
vi desaparecer mientras flotaban en aquella
cáscara de nuez al lado de otros desconocidos”.

Idioma: Valencià

Teatre 

10 h

“Quan la fugida és sinònim
de supervivència i la
diversitat mostra que les
diferències no són tals."



La familia política 
PLÀSTIC!

febrer 7

 

2078. El món ha canviat molt. El menjar ve en sobres,
l'aigua es pren en pastilles, els animals han
desaparegut i el paisatge és totalment diferent.
Quatre personatges han vingut a celebrar el teu
aniversari, o el teu, o el teu, o el teu. Quatre amics
t'han portat regals, regals que t'ajudaran a entendre
com hem arribat fins aquí.

Durada: 40 min.
Edat recomanada: 8 - 12

Interpretació: Mertxe Aguilar, Laura Giner, 
Pau Gregori i Sandra Sasera
 Direcció escénica: Patrícia Pardo i Guadalupe Sáez
 Escenografía i titelles: Miguel Ángel Camacho
 Ilustracions: Zarva Barroso
 Disseny de llums: Juan Serra
 Disseny de vestuari Raquel Renart
 Composició musical: Eva Gómez i Laura Miñarro
 Correcció lingüística i dicció en valencià: Anna Marí

2078. El mundo ha cambiado mucho. La comida
viene en sobres, el agua se toma en pastillas, los
animales han desaparecido y el paisaje es
totalmente diferente. Cuatro personajes han venido
a celebrar tu cumpleaños, o el tuyo, o el tuyo, o el
tuyo. Cuatro amigos te han traído regalos, regalos
que te ayudarán a entender cómo hemos llegado
hasta aquí.

Idioma: Valencià

 Teatre textual, clown 
i manipulació d'objecte

10 i 12h

Una obra sobre el canvi
climàtic escrita per a xiquets 
i pensada per adults que
creuen que encara es pot
canviar el món.



Ventrículo Veloz
DADOS

febrer 15

 

Dados és una història que, a través de la comèdia,
narra les dificultats de ser adolescent, dificultats que
s’incrementen si, a més d’adolescent, eres trans.
Moltes d’aquestes traves no creixen pel canvi de
gènere en si, sinó per sentir-se rebutjat. Aquest
rebuig es deu, en la major part dels casos, al
desconeixement absolut sobre aquesta condició i a
les faules que l’envolten. També se li sumen la
vergonya i els sentiments de culpa que els genera la
societat en la qual vivim. ‘X’ i ‘Y’ no són una excepció
en aquest viatge. No obstant això, es faran més forts
al llarg d’aquesta nit.
Ventrículo Veloz és una productora de teatre creada
per l’alacantina Verónica Pérez i Cristóbal Suárez,
amb l’objectiu de dur a terme una manera alternativa
d’arribar al públic juvenil.

Premi MAX 2019 al
millor espectacle juvenil 

Durada: 60 min.
Edat recomanada: 12- 16

Autor i director: José Padilla
Intèrprets; Almudena Puyo, Juan Blanco
Disseny so: Sandra Vicente
Disseny il·luminació: Juanjo Llorens
Veu en off: Jaime Lorente

Dados es una historia que, a través de la comedia,
narra las dificultades
de ser adolescente, dificultades que se incrementan
si, además de adolescente, eres trans. Muchas de
estas trabas no crecen por el cambio de género en
sí, sino por sentirse rechazado. Este rechazo se
debe en la mayor parte de los casos al
desconocimiento absoluto acerca de esta condición
y a las fábulas que la rodean. También se le suman
la vergüenza y los sentimientos de culpa que les
genera la sociedad en la que vivimos. 'X' e 'Y' no
son una excepción en este viaje; sin embargo, se
harán más fuertes a lo largo de esta noche.
Ventrículo Veloz es una productora de teatro creada
por Verónica Pérez y Cristóbal Suárez, con el
objetivo de llevar a cabo una forma alternativa de
llegar al público juvenil.

Idioma: Castellà

 Teatre 

11 h



Agrupación Sr. Serrano
PROMETEO

març 14

 

A través de figures de Lego, aquest espectacle
explica als nens i a les nenes el mite de Prometeu
d’una forma atrevida i el presenta no només com el
que va donar el foc als éssers humans sinó que s’hi
entreveuen una multitud d’interpretacions.  
És aquesta la primera creació per a infants de la
prestigiosa companyia de teatre d’objectes
Agrupación Sr. Serrano. Utilitzen un narrador, figures
en miniatura, una càmera de vídeo en directe i
recursos en línia com la projecció de passejades a
través de Google Maps fetes en directe, la
presentació de quadres clàssics, captures de
còmics, fragments de pel·lícules… connectats amb
el mite que s’està explicant.

MOLT IMPORTANT
Aquest és un espectacle NOMÉS per a nens i nenes.
No es permetrà l’accés de cap adult al pati de
butaques. Pocs espectadors, molta proximitat i una
interacció pautada entre l’artista i el públic a través
de preguntes i propostes de reflexió.

PREMI FETEN 2021 a la
millor proposta original
i innovadora

Durada: 50 min.
Edat recomanada: 6 - 11

Dramatúrgia: Àlex Serrano i Pau Palacios
Música: Roger Costa Vendrell
Realització de maquetes i vestuari: Lola Belles
Moviment: Núria Guiu Sagarra

A través de figuras de Lego, este espectáculo explica
a los niños y niñas el mito de Prometeo de una forma
atrevida y lo presenta, no solo como quien entregó el
fuego a los seres humanos, sino como alguien o algo
con multitud de interpretaciones.
Esta es la primera creación para niños de la
prestigiosa compañía de teatro de objetos Agrupación
Sr. Serrano. Utilizan un narrador, figuras en miniatura,
una cámara de video en directo y recursos en línea
como la proyección de paseos a través de Google
Maps hechos en directo, la presentación de cuadros
clásicos, capturas de cómics, fragmentos de
películas… conectados con el mito que se está
explicando.

MUY IMPORTANTE
Es un espectáculo SOLO para niños y niñas. No se
permitirá el acceso de ningún adulto al patio de
butacas. Pocos espectadores, mucha proximidad y
una interacción pautada entre el artista y el público a
través de preguntas y propuestas de reflexión.

Idioma: Castellà

 Teatre 

10 i 12 h



La Tal

ITALINO 
GRAND HOTEL

març 28

 

En l'últim soterrani de l’Italino Grand Hotel està la
bugaderia. Allí, un personatge solitari llava, planxa i
perfuma la roba. Viu només, somia entre llençols i
amaga la soledat conversant amb les màquines i
jugant amb la seua pròpia ombra. La seua connexió
amb el món és a través dels altaveus de les
màquines, per on veus d'altres treballadors de l'hotel
el salven de la indiferència. Amb uns comparteix
companyonia i humor, però també una promesa
d'amor.
Des de 1986 La Companyia La Tal ha evolucionat del
pallasso clàssic fins a un univers propi fruit d'una
profunda revisió sobre el món del clown. La seua
contundent estètica és un segell propi de la
companyia portat a l'extrem en aquesta peça, on
l’atrezzo d'estil industrial i les instal·lacions
coprotagonitzen l'espectacle al costat de l'actor
Jordi Magdaleno.

Un espectacle que aprofundeix una
mica més en aqueix pallasso patètic
i ple de tendresa amb el qual la
companyia La Tal ha treballat
sempre.

Durada: 50 min.
Edat recomanada: 4 - 8

Dramatúrgia: Àlex Serrano i Pau Palacios
Música: Roger Costa Vendrell
Realització de maquetes i vestuari: Lola Belles
Moviment: Núria Guiu Sagarra

En el último sótano del ITALINO GRAND HOTEL está
la lavandería. Allí, un personaje solitario lava,
plancha y perfuma la ropa. Vive solo, sueña entre
sábanas y esconde la soledad conversando con las
máquinas y jugando con su propia sombra. Su
conexión con el mundo es a través de los altavoces
de las máquinas, por donde voces de otros
trabajadores del hotel lo salvan de la indiferencia.
Con unos comparte camaradería y humor, pero
también una promesa de amor.
Desde 1986 La Compañía La Tal ha evolucionado del
payaso clásico hasta un universo propio fruto de
una profunda revisión sobre el mundo del clown. Su
contundente estética es un sello propio de la
compañía llevado al extremo en esta pieza, donde el
atrezzo de estilo industrial y las instalaciones
coprotagonizan el espectáculo junto al actor Jordi
Magdaleno.

Idioma: Castellà

 Teatre 

10 h



Anita Maravillas
LAS COTTON

abril 4

 

Deixant arrere els perills del seu poble natal, la
família Cotton es dirigeix a la ciutat a la recerca
d'una nova vida i millors oportunitats. Entre les
teulades i les llums de la ciutat, entre les teles, els
fils i les màquines de la fàbrica, la mare i les seues
dues filles viuran aventures i perills desconeguts.
Però aquesta vegada no estan soles i es llançaran
amb força al desig de ser feliços.
Inspirada en les lluites obreres de les dones en la
indústria tèxtil de principis de segle, naix Las Cotton.
La Cia. Anita Maravillas crea un imaginari visual a
través de la mirada d'una família en plena revolució
industrial i parla sobre l'arribada de la
industrialització, l'èxode a les ciutats, la duresa dels
treballs a les fàbriques... però també d'aqueixes
dones pioneres que van entendre que només juntes
podrien aconseguir unes vides més dignes.

Durada: 50 min.
Edat recomanada:  8 -12

Idea original: Miren Larrea
Direcció: Iván Alonso
Intèrprets: Miren Larrea, Valentina Raposo, 
Maren Basterretxea
Música original: Fran Lasuen
Lletra cançons: Miren Amuriza
Disseny Il·luminació: Ion Chávez
Escenografia: Iñaki Ziarrusta
Disseny vestuari: Betitxe Saitua 

Dejando atrás los peligros de su pueblo natal, la
familia Cotton se dirige a la ciudad en busca de una
nueva vida y mejores oportunidades. Entre los
tejados y las luces de la ciudad, entre las telas, los
hilos y las máquinas de la fábrica, la madre y sus
dos hijas vivirán aventuras y peligros desconocidos.
Pero esta vez no están solas y se lanzarán con
fuerza al deseo de ser felices.
Inspirada en las luchas obreras de las mujeres en la
industria textil de principios de siglo nace “Las
Cotton”. La Cía ANITA MARAVILLAS crea un
imaginario visual a través de la mirada de una
familia en plena revolución industrial y habla sobre
la llegada de la industrialización, el éxodo a las
ciudades, la dureza de los trabajos en las
fábricas...pero también de esas mujeres pioneras
que entendieron que solo juntas podrían conseguir
unas vidas más dignas.

Idioma: Castellà

 Teatre de titelles

10 h



MÉS QUE CINEMA
A C T I V I T A T S  G R A T U Ï T E S

 

 

Informació i reserves:
arniches_ivc@gva.es

965 93 83 33



EL VERDUGO
de Luis García Berlanga

gener 25

 

Projecció i debat

CinEd (www.cined.es) és un programa de
cooperació europea que té com a objectiu que
xiquets i joves de 6 i 19 anys descobrisquen la
riquesa del cinema europeu d'autor i aprenguen a
gaudir-lo. El Verdugo és una de les pel·lícules més
representatives del cinema espanyol dels anys 60.
Al seu torn, representa el millor cinema del seu
director, el valencià Luis García Berlanga, capaç
d'abordar les qüestions més greus amb una
mordacitat única. A més de la pena de mort, la
pel·lícula reflexiona sobre la llibertat individual, el
conformisme i el pes de la societat.

Durada: 90 minuts + debat.
Edat recomanada: +16

Objectius de l’activitat:

- La llibertat i la responsabilitat individuals enfront
del determinisme social
- Acostar-se a la Història del Cinema Espanyol
coneixent al director Luis García Berlanga
- El berlanguismo: el pla seqüència i la posada en
escena
- L'Espanya dels 60 i el franquisme

Idioma: Castellà

 

10 h

CinEd (www.cined.es) es un programa de
cooperación europea que tiene como objetivo que
niños y jóvenes de 6 y 19 años descubran la riqueza
del cine europeo de autor y aprendan a disfrutarlo.
El Verdugo es una de las películas más
representativas del cine español de los años 60. A
su vez, representa el mejor cine de su director, el
valenciano Luis García Berlanga, capaz de abordar
las cuestiones más graves con una mordacidad
única. Además de la pena de muerte, la película
reflexiona sobre la libertad individual, el
conformismo y el peso de la sociedad.

MÉS QUE CINEMA



EL VENT ENTRE 
LES CANYES

maig 19

 

Projecció i debat

Amb aquesta activitat acostem als mes xicotets

històries divertides i entranyables que en altres

circumstàncies tindrien difícil conèixer. 

La divertida nena que vol jugar a cavallers a Randes

i dragó, la bonica amistat entre una princesa i una

dragona a La caça del dragó, les boniques estrelles

a La nena i la nit, les ganes de ser lliure de l’animaló

fantàstic a La unicorn i la lluita per l’alliberació de la

tirania a El vent entre les canyes, conformen un

programa de curtmetratges que és un meravellós

cant a la llibertat, amb músiques originals, heroïnes

sorprenents i una qualitat gràfica extraodinària.

Durada: 60 minuts + debat
Edat recomanada: 4 - 8

Objectius de l’activitat:

- Conèixer la tècnica d'animació tradicional

- Treballar les emocions i la relació amb l'entorn, a través dels

protagonistes de la pel·lícula i el desenvolupament dels fets

argumentals.

- Acostar-se a altres cinematografies poc presents en l'entorn

habitual

- Descobrir diferents tipus d’estereotips d’heroïnes i d’Herois.

- Disfrutar de l’experiència fílmica en Valencià

Idioma: Valencià

 

10 h

Con esta actividad acercamos en los mes pequeños

historias divertidas y entrañables que en otras

circunstancias tendrían difícil conocer.

La divertida niña que quiere jugar a caballeros a

Randas y dragó, la bonita amistad entre una princesa

y una dragona a La caza del dragó, las bonitas

estrellas a La niña y la noche, las ganas de ser libre

del animalito fantástico a La unicornio y la lucha por la

liberación de la tiranía al viento entre las cañas,

conforman un programa de cortometrajes que es un

maravilloso canto a la libertad, con músicas

originales, heroínas sorprendentes y una calidad

gráfica extraodinària.

MÉS QUE CINEMA



Sessió didàctica 
amb projeccions

CONEIXEM A... 
EL GRÚFALO!!

febrer 1 i 2

 

L'activitat consisteix en una sessió de dues

pel·lícules d'animació basada en sengles contes

infantils. Aquesta inclou la presentació dels

elements comuns de les històries en tots dos

formats –com l'espai i els personatges– la projecció

de les pel·lícules i la lectura d'un dels dos contes.

D'aquesta forma podrem comentar les diferències

entre les històries audiovisuals i els contes orals i

contes il·lustrats. I també imaginarem altres

possibilitats de desenvolupament de la narració de

l'aspecte dels personatges.

Durada: 90 min.
Edat recomanada: 4 - 8

Objectius de l’activitat: 

-Oferir l'experiència d'una sessió audiovisual en

pantalla gran i en grup.

-Descobrir recursos del llenguatge verbal dels

contes, com la repetició, les rimes i els jocs de

paraules, emprats per la veu narradora i els

personatges.

-Aprendre l'amistat, el respecte a la diferència i als

altres, i l'expressió de les emocions.

Idioma: Castellà

 

10 h

La actividad consiste en una sesión de dos

películas de animación basada en sendos cuentos

infantiles. Esta incluye la presentación de los

elementos comunes de las historias en ambos

formatos –como el espacio y los personajes– la

proyección de las películas y la lectura de uno de

los dos cuentos. De esta forma podremos comentar

las diferencias entre las historias audiovisuales y

los cuentos orales y cuentos ilustrados. Y también

imaginaremos otras posibilidades de desarrollo de

la narración del aspecto de los personajes.

MÉS QUE CINEMA


