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03/10/2020, 19:30 h. Espectacle musical. 
Artea Espai: Cuentos de piratas. Públic familiar.  
Obra on els pirates busquen grumets que s’embarquen 
en noves aventures. Actors: Juanjo Fornás, Miquel Aparisi, 

Iván Cervera, Empar Esteve, Paula Sanchis i Tania Fernández.

04/10/2020, 20:00 h. Òpera. 
Les Arts Volant: El tutor burlat. Tots els públics.
L’obra amable i elegant, dolça i un poc picardiosa, de 
Vicente Martín i Soler es presenta en la seua versió 

adaptada al valencià. Es tracta de la primera òpera d'un dels 
músics més internacionals que, fins a hui, ha donat València.

24/10/2020, 17:30 h. Contacontes. 
Vicent Cortés: Subhasta de contes. Públic infantil.
Contacontes amb una original i insòlita subhasta, ja que 
les monedes de canvi no són metàl·liques.

25/10/2020, 12:00 h. Concert de banda.
Agrupación Musical San José de Pignatelli. Director: 
Rafael Vizcaíno Cambra. Tots els públics. Pertanyent a la 
Cosomuval.

15/11/2020, 12:30 h. Dansa contemporània. 
Takiri Art Company: Human. Tots els públics.
Tres peces connectades pel concepte de la humanitat que 
pretén generar llavors de canvi. “Dones en construcció”: 
Raquel Sánchez, composició i interpretació musical; Elisa 

Chuliá i Susan Mompó, coreografia; Paula Marc, interpretació.  
“Bite the Apple”: Cristina Maestre i Sara Canet, coreografia i 
interpretació. “Human”: Rafael Perets, direcció;  Rafael Perets, Sara 
Canet, Cristina Maestre i Paula Brunet, coreografia i interpretació.

AIORA 4-30-32-40-92-99-N8-N9

Esplanada del Parc d´Aiora 
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ARRANCAPINS 63-64-67-70-72-72-79-80-92-93-N4-N5

26/09/2020, 19:30 h. Contacontes. 
Rebombori Cultural: Mary Poppins. Públic familiar.
Divertida adaptació d’este popular clàssic de Pamela 
Lyndon Travers, on no falten les titelles, cançons origi-
nals i dansa.

27/09/2020, 12:30 h. Concert de banda
Banda de Música Campanar. Director: Carlos Vallés Doña-
te. Públic familiar. Pertanyent a la Cosomuval.

17/10/2020, 18:00 h. 
Cinema mut a l’aire lliure més música en viu: 
Buster Keaton amb Swinglöide Trio. Públic familiar.
Amb una empremta marcada pel swing manouche, el trio 

compon i adapta la seua pròpia banda sonora original, remarcant 
i subratllant els compassos dels còmics en la pantalla. Benjamin 
Thevenon, guitarra; Isabella Láuzara, violí; Carlos Llidó, percussió.  

18/10/2020, 12:30 h. Dansa contemporània. 
La Casa Amarilla: En busca de la isla Basura. Públic fa-
miliar.
Mitjançant la combinació de dansa i teatre, i prenent com 
a inspiració alguns dels personatges més coneguts de 
Juli Verne, es tractarà el tema del reciclatge i de la con-

taminació, així com l’amor i el respecte a la naturalesa. Direcció: 
Cristina Gómez Vicente. Coreografia i interpretació: Cristina Gó-
mez, Laura Bellés, María Martí. Música: Edu Marín.

08/11/2020, 11:00 h. Taller didàctic. 
Dídac Cultural: Arqueologia Viva. Públic familiar.
Recreació d’una excavació en la qual els participants in-
tervindran com a autèntics arqueòlegs.

Centre Cultural i Esportiu d’Abastos (c/Alberic, 18)
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BENICALAP 12-28-62-64-89-90-94-99-N6

Plaça Nova de l´Església 

25/09/2020, 22:00 h. Òpera.
Les Arts Volant: El tutor burlat. Públic familiar.
L’obra amable i elegant, dolça i un poc picardiosa, de 
Vicente Martín i Soler es presenta en la seua versió 

adaptada al valencià. Es tracta de la primera òpera d'un dels 
músics més internacionals que, fins a hui, ha donat València.

26/09/2020, 19:30 h. Teatre infantil.
Teatre de la Caixeta:  L’aneguet no és lleig, és diferent. 
Públic infantil.
“L’aneguet lleig” és potser, d’entre els contes tradicionals, el 

més simbòlic en tractar el tema de la tolerància; amb actors, titelles 
i cançons, plantegem un espectacle destinat als més xicotets de 
casa. Actors: José Blasco i Eva Cuevas. Autor: Vicent Vila.

17/10/2020, 18:00 h. Dansa contemporània + taller. 
Yolanda Peña: Mis manos, mis codos, mis pies y mis 
brazos.
Projecte que combina una actuació de dansa contemporà-
nia amb un taller de dansa en família. Quatre poesies con-

formen el fil conductor de l’espectacle, al final del qual es convida 
els xicotets espectadors a realitzar un taller de moviment.

18/10/2020, 12:00 h. Màgia i humor.
Kekoperfil: Tachán, aquellos años mágicos. Per a tots els 
públics.
Màgia per a tota la família a càrrec d’este mag que amb el 
seu peculiar humor agrada a tots els públics.

08/11/2020, 12:00 h. Concert de banda.
Centro Instructivo Musical Tendetes. Director: Francisco 
Mengual Sanfèlix. Pertanyent a la Cosomuval.
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CAMPANAR 62-63-64-67-80-89-90-92-94-95-98-99-N3

Plaça de l´Església

10/10/2020, 18:30 h. Monòleg. 
Eugeni Alemany: En persona guanye. Públic jove/adult.
Espectacle còmic, escrit i protagonitzat per l’humorista 
i presentador de televisió Eugeni Alemany. Un xou 

personalitzat que, sota l’aparença d’un monòleg, juga amb la 
improvisació i la irreverència teatral del cabaret

11/10/2020, 11:30 h. Taller infantil d’arquitectura. 
La ciutat sota els meus peus, a càrrec d’Arquilecturas. 
Públic infantil/familiar.
Projecte de Silvana Andrés i Sonia Rayos de continguts 

didàctics per a acostar l’arquitectura als més menuts.

31/10/2020, 17:30 h.  Concert de banda.
Agrupación Musical Gayano Lluch. Director: Rafael Vizcaíno 
Cambra. Tots els públics. Pertanyent a la Cosomuval.

21/11/2020, 12:30 h. Dansa contemporània. 
Blasco, a càrrec de la cia. Bodí-Guerra. Per a tots els 
públics.
Espectacle on la dansa, literatura i música s’harmonitzen 
en un recorregut pel temps i l’espai per a parlar de la vida 

de Vicente Blasco Ibáñez. Intèrprets. Pere Bodí i Àlex Guerra.

22/11/2020, 12:00 h. Teatre infantil. 
Teatre de la Caixeta:  L’aneguet no és lleig, és diferent. 
Públic infantil.
“L’aneguet lleig” és potser d’entre els contes tradicionals, el 

més simbòlic en tractar el tema de la tolerància; amb actors, titelles 
i cançons, plantegem un espectacle destinat als més xicotets de 
casa. Actors: José Blasco i Eva Cuevas. Autor: Vicent Vila.
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EL CABANYAL-
CANYAMELAR 19- 31-32-81-92-98-99-N1-N9

Plaça de l´Església dels Àngels

03/10/2020, 20:00 h. 
Cinema mut a l’aire lliure més música en viu: Buster 
Keaton amb Swinglöide Trio. Tots els públics.
Amb una empremta marcada pel swing manouche, el trio 

composa i adapta la seua pròpia banda sonora original, remarcant 
i subratllant els compassos dels còmics en la pantalla. Benjamin 
Thevenon, guitarra; Isabella Láuzara, violí; Carlos Llidó, percussió.  

04/10/2020, 12:30 h. Concert de banda.
Sociedad Musical Poblados Marítimos. Director: 
Didac Bosch Alcaina. Tots els públics. Pertanyent a la 
Cosomuval.

24/10/2020, 18:30 h. Concert de música tradicional valenciana. 
Dos pal sac, a càrrec de Pep el Botifarra. Tots els públics.
Acompanyat només per una guitarra, Pep Gimeno 
“Botifarra” passa revista al el seu repertori habitual, 
format per jotes, fandangos, cants de batre, masurques, 

havaneres, malaguenyes, granaïnes, romanços, i alguns temes 
que sols interpreta en este format a duo.

25/10/2020, 12:00 h. Contacontes. 
El Gran Jordiet: La maleta de Jordiet. Públic infantil.
Sessió de contes amb humor, tendresa, valors i un toc de 
màgia, a càrrec de Jorge Juan Micó Gascó.

14/11/2020, 18:30 h. Monòleg d’humor. 
Óscar Tramoyeres: Mare no hi ha més que una. Públic 
jove/adult.
Monòleg sobre les mares: com són, com parlen, com es 

comuniquen amb tu… i sobre totes eixes coses que formen part 
del clan secret de les mares.
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ELS ORRIOLS 6-11-12-16-26-89-N2

Plaça de l´Ermita

10/10/2020, 18:00 h. Concert de banda.
Centro Instructivo Musical Banda Torrefiel. Director: 
Vicente Catalá Borrás. Tots els públics. Pertanyent a la 
Cosomuval.

11/10/2020, 12:00 h. Contacontes. 
Mario Cerro-La Jauría Teatro: Un mundo invisible. Públic 
familiar.
Contes narrats a través de la mímica i l’expressió corporal.

31/10/2020, 17:30 h. Teatre de titelles. 
Cia. Títeres de Cuento: Galletas de jengibre. Públic familiar.
Història basada en un conte del segle XIX d’origen anglés 
acompanyat amb poesies, cançons i música en directe. 

Intèrprets: Elisa M. Matallín i Meli Redondo. Direcció: J. C. Margalló 
i Elisa M. Matallín.

21/11/2020, 12:30 h. Música clàssica. 
Grup de cambra Marxant: Una hora amb Marxant. Tots 
els públics.
Viatge per la història de la música. Espectacle didàctic per 
a tota la família

22/11/2020, 11:00-14:00 i 17:00-20:00 h. Taller participatiu. 
Orriols Con-vive: Taller de serigrafia. Tots els públics.
Realització d’un taller de serigrafia i customització 
tèxtil de mascaretes en un espai públic. Al llarg de la 

jornada, s’invitarà a participar de manera lliure en la creació 
d’una estampa serigràfica amb dissenys referents a la cura de 
les persones.
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18-40-71-93-98

Plaça de Fra Lluís Colomer 

LA CARRASCA

10/10/2020, 19:00 h. Concert de banda.
Concert del Centro Instructivo Musical de Benimaclet.
Directora: Olga Clari. Tots els públics. Pertanyent a la 
Cosomuval.

11/10/2020, 12:00 h. Espectacle de circ. 
Gran Fele: Gabinet de curiositats. Tots els públics.
El Gabinet de curiositats és un gran carro antic, de fusta, 
de l’inici del segle XX, que conté objectes sorprenents, 
arreplegats de totes les parts del món, per l’il·lustre i 

enigmàtic aventurer Baltasar Pock. A cavall entre els somnis i 
els malsons, entre mites i realitat, cavalca este espectacle que 
apel·la als sentits.

31/10/2020, 11:30 h. Taller infantil d’arquitectura. 
Arquilecturas: La ciutat sota els meus peus. Públic 
infantil.
Projecte de Silvana Andrés i Sonia Rayos de continguts 
didàctics per a acostar l’arquitectura als més menuts.

21/11/2020, 17:00 h. Teatre infantil. 
Cia. Amor y Mundo: Twister Peli. Públic familiar. 
Divertit espectacle en el qual, a través de les propostes 
del públic, els dos pallassos inventen històries barrejant 
personatges i arguments en un joc ple de referències a la 

cultura cinematogràfica.

22/11/2020, 12:00 h. Exhibició i taller de dansa oriental. Sara 
Guirado Oriental Dance Expressions: Mediterráneo. 
Tots els públics.
Mostra didàctica de les diferents danses que hi ha als 
països de la Mediterrània.
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LA CREU COBERTA 9-10-18-99-N6

Plaça de Segòvia

26/09/2020, 20:00 h. 
Cinema mut a l’aire lliure més música en viu: Buster 
Keaton amb Swinglöide Trio. Tots els públics.
Amb una empremta marcada pel swing manouche, 
el trio composa i adapta la seua pròpia banda sonora 

original, remarcant i subratllant els compassos dels còmics en 
la pantalla. Benjamin Thevenon, guitarra; Isabella Láuzara, violí; 
Carlos Llidó, percussió.

27/09/2020, 18:30 h. Concert. 
Mediterranean Guitar: Rock Road Trio. Tots els públics.
Concert pedagògic sorprenent i innovador que presenta 
la formació i la història de la banda de rock a través 

d’instruments clàssics. Toni Cotolí, guitarra; Gloria Aleza, cello; 
Eva Dinora, veu.

17/10/2020, 18:00 h. Màgia. 
Rubén Aparisi:  Hago chas y Aparisi a tu lado. Per a tots 
els públics.
Màgia amb objectes quotidians amb un resultat 

sorprenent i inesperat. Bon rotllo contagiós.

18/10/2020, 12:30 h. Concert de banda.
Sociedad Instructiva del Obrero Agrícola y Musical de 
Benimàmet. Director: Miguel Molina Ruiz. Tots els públics. 
Pertanyent a la Cosomuval.

08/11/2020, 12:00 h . Contacontes. 
El Tio Vicent: Té atret. Públic infantil.
Sessió interactiva de narració i representació per part del 
públic de dos rondalles tradicionals valencianes i un conte 

de la literatura universal.



12

4-19-30-35-92-94-99-N8-N9

Parc Gas Lebon (Municipi de La Roda-Vicent Beltran Grimal)

LA CREU DEL GRAU

03/10/2020, 19:00 h. Concert de banda.
Agrupación Musical Santa Cecilia del Grao. Director: 
Adrià Sánchez Castelló. Tots els públics. Pertanyent a la 
Cosomuval.

04/10/2020, 11:00 h. Taller de manualitats. 
Que Viene el Lobo: Toc, toc, obri la muralla. Públic infantil.
Projecte cultural i lúdic amb taller, gimcanes i jocs, amb 
l’objectiu de fomentar la participació, el desenvolupament 

creatiu i el treball en equip.

24/10/2020, 17:30 h. Concert. 
Púrpura Panxa Saxophone Quartet: Sax Travels. Tots els 
públics.
Quatre exploradors ixen en busca del “llenguatge 
universal” amb un recorregut musical per diferents 

països i estils. Intèrprets: Javier Teruel, Héctor Andrés, Juanlu 
González i Manuel Moreno.

25/10/2020, 12:00 h. Contacontes. 
Rebombori Cultural: La historia interminable. Públic 
familiar.
Reinterpretació amb música i titelles de la coneguda obra 
de Michael Ende.

15/11/2020, 12:00 h. Concert. 
Quartet Morvedre: Música de... ¡película! Tots els públics.
Passejada per les més emblemàtiques peces musicals 
creades per al cinema. Enrique Beltrán i Ramón Z. Cerdá, 
violins; Paula Hervás, viola; Livia Cerdá, violoncel.
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LA LLUM 71

Plaça de les Tretze Roses

26/09/2020, 19:30 h. Concert de Banda.
Centre de Música i Dansa de Natzaret. Director: Vicent 
Roig Gimeno. Tots els públics. Pertanyent a la Cosomuval.

27/09/2020, 18:30 h. Dansa contemporània
Bárbara Díaz i Matthieu Saglio, El abrazo - Irene 
Ballester, Puput. En finalitzar, col·loqui al voltant de 
l’actuació. Tots els públics.
Peces creades durant el confinament. Puput retrata les 

dinàmiques del preconfinament: Miquel Ausina i Irene Ballester, 
creació; Irene Ballester, interpretació; Miquel Ausina, creació 
sonora. El abrazo aborda l’experiència del confinament a través 
del diàleg entre el gest i la música: Eneko Lorente i Bárbara Díaz, 
creació; Bárbara Díaz, dansa; Matthieu Saglio, música en directe.

17/10/2020, 18:00 h. Concert
Cinc en Swing. Tots els públics.
Una nova manera d’interpretar les cançons clàssi-
ques que ens han acompanyat en algun moment de 
la nostra vida.

18/10/2020, 11:30 h. Taller didàctic.
Dídac Cultural: Arqueologia Viva. Public infantil/familiar.
Recreació d’una excavació en la qual els participants 
intervindran com a autèntics arqueòlegs.

07/11/2020, 12:00 h. Contacontes. 
El Gran Jordiet: La maleta de Jordiet. Públic infantil.
Sessió de contes amb humor, tendresa, valors i un toc de 
màgia, a càrrec de Jorge Juan Micó Gascó.
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19-31-32-92-93-98-N1

Parc de l'Ermita de Vera (c/Cristóbal Llorens)  

LA MALVA-ROSA

02/10/2020, 22:00 h. Òpera. 
Les Arts Volant: El tutor burlat. Tots els públics.
L’obra amable i elegant, dolça i un poc picardiosa, de 
Vicente Martín i Soler es presenta en la seua versió 
adaptada al valencià, El tutor burlat. Es tracta de la 

primera òpera d'un dels músics més internacionals que, fins a hui, 
ha donat València.

03/10/2020, 18:30 h. Circ. 
Baraka Circ: Batuclown. Públic familiar.
Un espectacle que combina números de teatre i circ a 
ritme de samba.

24/10/2020, 18:00 h. Concert.
Música flamenca pop, a càrrec de Yambú. Públic jove/
adult.
Grup valencià amb una influència musical del sud, format 

per Rubén Barrera, baix i cors; Juan Ramón Roca, percussió; Javier 
Salazar, guitarra solista; i Pedro Álvarez, guitarra rítmica i veu.

25/10/2020, 12:00 h. Concert de banda.
Sociedad Musical Unión de Pescadores del Cabañal. 
Director: Juan Carlos Civera Domínguez. Tots els públics. 
Pertanyent a la Cosomuval.

15/11/2020, 12:00 h. Dansa contemporània. 
EBC Danza: Malva-Rosa i U. Tots els públics.
Malva-Rosa, a càrrec del grup FIC-EBC Danza; U, a càrrec 
d’EBC Danza. Direcció, coreografia i interpretació: Eva 
Bertomeu i l'alumnat del grup FIC-EBC Danza.



15

LA RAIOSA 9-10-27-64-89-90-N6

Parc del carrer d'Uruguai  

26/09/2020, 19:30 h. Concert de banda.
Sociedad Musical Barrio de Malilla. Director: Borja Martínez 
Alegre. Tots els públics. Pertanyent a la Cosomuval.
 

27/09/2020, 18:00 h. Circ. 
Cia. Recortable: Bambalina i el circ. Públic infantil.
Bambalina, amb el seu xicotet carro i el seu tricicle, oferix 
el major espectacle del món: el circ! Els números dels 

personatges més freak, elastic girls, la Barbi (la dona barbuda), 
la nana maga, entre altres, preparen el públic per al gran final 
interactiu.

17/10/2020, 18:00 h. Dansa contemporània. 
Taiat Dansa: No Half Measures. En finalitzar, col·loqui al 
voltant de l’actuació. Per a tots els públics.
Reflexió sobre el comportament dels ballarins segons 
l’espai i la dimensió, així com sobre el significat de la dan-

sa segons el lloc on es representa. Coreografia: Meritxell Barberà i 
Inma García. Ballarins: Cristina Reolid i Mauricio Pérez.

18/10/2020, 12:30 h. Espectacle de poesia i música. 
Versonautas: Abraparaula. Per a tots els públics.
Projecte dirigit per Roqui Albero i Ana Sanahuja; una ex-
periència plena de matisos i contrastos, cap a un món so-

nor que va més enllà de la música i la poesia.

08/11/2020, 12:00 h. Concert. 
Mediterranean Guitar: Rock Road Trio. Tots els públics.
Concert pedagògic sorprenent i innovador que presenta 
la formació i la història de la banda de rock a través 
d’instruments clàssics. Toni Cotolí, guitarra; Gloria Aleza, 
cello; Eva Dinora, veu.
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28-79-94-95-98-N10

Carrer de Gregori Gea - Carrer del Transatlàntic

LES TENDETES

10/10/2020, 19:00 h. Concert de banda.
Agrupación Musical Benicalap. Director: Vicente Faubel 
Vidagany. Tots els públics. Pertanyent a la Cosomuval.

30/10/2020, 17:00 h. Taller didàctic.
Dídac Cultural: Arqueologia Viva. Públic infantil.
Recreació d’una excavació en la qual els participants 
intervindran com a autèntics arqueòlegs.

31/10/2020, 11:30 h. Contacontes. 
Almudena Francés: La casa de Carmeta. Públic infantil.
Sessió de contes participativa en la qual es combinen els 
contes tradicionals amb els àlbums il·lustrats.

20/11/2020, 17:00 h. Jocs populars.
A càrrec de Tot Animació. Públic familiar.
Activitat participativa en la qual ensenyarem als més 
menuts jocs com ara les birles, el sambori, el pic i pala, 
etc.

21/11/2020, 12:00 h. Combat d’il·lustradors. 
Espectacle Drawing Fighters. Tots els públics.
Reconeguts il·lustradors s’enfronten a un paper d’un 
metre i mig per a comprovar qui ho fa millor segons el 

públic. Les votacions són a mà alçada.
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MALILLA 8-89-90-N7

Parc del carrer d'Oltà

26/09/2020, 19:00 h. Màgia i humor. 
Kekoperfil: Tachán, aquellos años mágicos. Tots els públics.
Màgia per a tota la família a càrrec d’este mag que amb el 
seu peculiar humor agrada a tots els públics.

27/09/2020, 20:00 h. Òpera. 
Les Arts Volant: El tutor burlat. Tots els públics.
L’obra amable i elegant, dolça i un poc picardiosa, de Vicente 
Martín i Soler es presenta en la seua versió adaptada al 
valencià. Es tracta de la primera òpera d'un dels músics 
més internacionals que, fins a hui, ha donat València.

17/10/2020, 18:00 h. Microteatre.
Teatro del Contrahecho: Sessió de teatre breu. Públic 
jove/adult.
Quatre esquetxos de microteatre: escena de La dama 
boba, Lope de Vega; En un banco (text i direcció: Paula 

Llorens), Retrobaments (tex i direcció: Teatro del Contrahecho); 
escena de Romeo i Julieta, William Shakespeare.

18/10/2020, 12:30 h. Concert de banda.
Centro Instructivo Musical de Castellar-l’Oliveral. Director: 
Manuel Baixauli Ferrer. Tots els públics. Pertanyent a la 
Cosomuval.

07/11/2020, 17:30 h. Teatre infantil didàctic. 
Sala Negra Kids: Ciència Club Clown. Públic infantil.
Dos excèntriques científiques, Dendrita i Alcalina, 
mostraran al públic un laboratori ple d’aparells, peculiars 
personatges, però sobretot ple d’experiments científics 

d’allò més curiós i educatiu. 
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 13-14-15-18-24-25-35-40-95-N7-N9

Plaça de les Bandes de Música 

MONTOLIVET

03/10/2020, 18:30 h. Concert de banda.
Agrupación Musical Carrera Fuente de San Luis. Director: 
Didac Bosch Alcaina. Tots els públics. Pertanyent a la 
Cosomuval.

04/10/2020, 18:30 h. Monòleg d’humor. 
Piter Pardo: Monòlegs màgics. Públic jove/adult. 
Espectacle on l’humor ompli cadascun dels gestos i 
paraules, generant sorpresa i riallades incontrolades.

24/10/2020, 18:00 h. Concert de música pop.
Natali McPears. Públic jove/adult.
Trio acústic format per Natali McPears, veu; Pablo 
Monleón, guitarra; i Javi Cambra, saxo, versionant 
temes de soul i rhythm & blues.

25/10/2020, 12:00 h . Contacontes. 
Núria Urioz: Contes a dins d’una caixa. Públic infantil.
S’obri la caixa i… n’apareixen moltes més! Dins de cada 
caixeta, hi ha un tresor.

15/11/2020, 12:00 h. Circ. 
Titola Teatre: Calcetín sin calceta. Públic familiar.
Dos atrevits artistes circenses mostraran amb equilibris, 
malabars i exercicis de risc les seues habilitats, que 

combinaran amb números de circ. La participació del públic serà 
essencial.
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NATZARET 4-15-30-95-N8

Plaça del Santíssim Crist de Natzaret 

02/10/2020, 17:30 h.  Circ. 
Baraka Circ: Batuclown. Públic familiar.
Un espectacle que combina números de teatre i circ a 
ritme de samba.

03/10/2020, 18:00 h. Espectacle teatral. 
Circorama Teatre: El llibre de les bèsties. Tots els públics.
Basada en l’obra de Ramon Llull, un sol actor dona 
vida a multitud de personatges (al més pur estil one-

man show) en un espectacle en el qual el públic encara és un 
personatge més. Al llarg de la funció veureu commedia dell’arte, 
titelles, pantomima... adobat amb molt bon humor.

23/10/2020, 17:30 h. Espectacle musical. 
Artea Espai: Cuentos de piratas. Públic infantil.  
Obra on els pirates busquen grumets que s’embarquen 
en noves aventures. Actors: Juanjo Fornás, Miquel Aparisi, 

Iván Cervera, Empar Esteve, Paula Sanchis i Tania Fernández.

25/10/2020, 12:30 h. Concert de música popular. 
Las Reinas Magas: Cançons de tardor. Tots els públics.
Programa variat de música popular, a càrrec de M.ª José 
Peris i Ana Conca, veus; Rosa Sánchez, acordió; i Úrsula 
Segarra, arpa.

15/11/2020, 12:30 h. Concert de banda.
Asociación Cultural Falla Jerónima Galés-Litógrafo 
Pascual Abad. Directora: Rebeca Pérez López. Tots els 
públics. Pertanyent a la Cosomuval.
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67-70-73-89-90-93-95-98-99-N4

Plaça de Roma

NOU MOLES

26/09/2020, 18:00 h. Teatre infantil. 
Ameba Teatre: El día de Ramiro. Públic infantil.
Espectacle on la narració, les titelles amb objectes, el 
clown i la música es combinen per a contar la història 

d’este viatge cap a un món en miniatura eixit d’una gran caixa. 

27/09/2020, 18:30 h. Concert de banda.
Sociedad Ateneo Musical del Puerto. Director: Isidro Coll 
Ballesteros. Tots els públics. Pertanyent a la Cosomuval.

17/10/2020, 18:00 h. Concert. 
Besarabia: Músiques del món. Tots els públics.
Intèrprets: Heidi Erbrich, violí; Jaume Pallardó, baix elèctric, 
ud, laouto i baglama; Eva M. Domingo, veu, darbuka, bendir, 
davul i guitarra.

18/10/2020, 11:30 h. Taller de manualitats. 
Que Viene el Lobo: Toc, toc, obri la muralla. Públic infantil.
Projecte cultural i lúdic amb taller, gimcanes i jocs, amb 
l’objectiu de fomentar la participació, el desenvolupament 
creatiu i el treball en equip.

08/11/2020, 12:00 h. Combat d’il·lustradors. 
Espectacle Drawing Fighters. Tots els públics.
Reconeguts il·lustradors s’enfronten a un paper d’un 
metre i mig per a comprovar qui ho fa millor segons el 
públic. Les votacions són a mà alçada.
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PATRAIX  9-11-71-72-89-90-N6

Plaça de Patraix

02/10/2020, 18:00 h. 
Cant d’albaes i d’estil, a càrrec de La Rondalla Borda i 
amics, organitzat per l’Escola de Música Tradicional de la 
Ciutat de València (Esmutrad). Tots els públics.
El cant tradicional improvisat valencià torna als carrers 

del centre de l’antic poble de Patraix hui convertit en un popular 
barri de València. Els músics i cantadors recorreran els carrers 
del cor de Patraix cantant als veïns, comerços i institucions del 
barri. L’expressió autòctona del repentisme i el cant melismàtic.

03/10/2020, 22:00 h. Òpera. 
Les Arts Volant: El tutor burlat. Tots els públics.
L’obra amable i elegant, dolça i un poc picardiosa, de 
Vicente Martín i Soler es presenta en la seua versió 

adaptada al valencià. Es tracta de la primera òpera d'un dels 
músics més internacionals que, fins a hui, ha donat València.

04/10/2020, 19:30 h. Monòleg d’humor.
Óscar Tramoyeres: Mare no hi ha més que una. Públic jove/
adult.
Monòleg sobre les mares: com són, com parlen, com es 

comuniquen amb tu… i sobre totes eixes coses que formen part 
del clan secret de les mares.

25/10/2020, 12:30 h. Concert de Banda.
Agrupación Musical San Isidro. Director: Rafael Lasso 
Gómez-Zurdo. Tots els públics. Pertanyent a la Cosomuval.

15/11/2020, 17:30 h. Exhibició i taller de dansa oriental. 
Sara Guirado Oriental Dance Expressions: Mediterrá-
neo. Tots els públics.
Mostra didàctica de les diferents danses que hi ha als 
països de la Mediterrània.
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 9-10-18-99-N6

Plaça de l'Església (c/ de l'Arquebisbe Olaechea)

SANT MARCEL·LÍ

26/09/2020, 22:00 h. Òpera. 
Les Arts Volant: El tutor burlat. Tots els públics.
L’obra amable i elegant, dolça i un poc picardiosa, de 
Vicente Martín i Soler es presenta en la seua versió 

adaptada al valencià. Es tracta de la primera òpera d'un dels 
músics més internacionals que, fins a hui, ha donat València.

27/09/2020, 18:30 h. Concert de banda.
Unió Musical L’Horta de Sant Marcel·lí. Director: Juan 
Carlos López Lujan. Tots els públics. Pertanyent a la 
Cosomuval.

17/10/2020, 18:00 h. Dansa contemporània. 
TransferMove Cia. de Dansa: Relaciones. En finalitzar, 
col·loqui al voltant de l’actuació. Per a tots els públics.
Indagació sobre els tipus de relacions en els quals ens 
embarquem: emocionals, físiques, temporals, espacials… 

Direcció: Toni Aparisi; coreografia i interpretació: Toni Aparisi, Iris 
Pintos; música en directe: Daniel Flors.

18/10/2020, 12:30 h. Teatre d’humor. 
Vicente Marco i Lola Moltó: Comèdia de lectures. Públic 
jove/adult.
Lectura dramatitzada amb attrezzo i vestuari de tres 

peces còmiques de curta durada, originals de Vicente Marco.

08/11/2020, 12:30 h. Poesia. 
Estellés: de mà en mà, a càrrec de Francesc Anyó i Borja 
Penalba. Públic jove/adult.
Barreja de versos i música on els protagonistes són els 
poemes de Vicent Andrés Estellés.
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SANT PAU 67

Carrer del Comptat, s/n

10/10/2020, 18:30 h. Teatre de titelles. 
Teatro La Estrella: Caputxeta i altres llops. Públic infantil.
Versió barrejada dels clàssics infantils “Caputxeta 
vermella” i “Pere i el llop”, explicada de manera divertida i 

sorprenent pels pallassos Coscorrito i Cuchufleta.

11/10/2020, 12:00 h. Dansa contemporània. 
Dunatacà: InCom. Tots els públics.
InCom al·ludix a la paraula “incomunicació” i sorgix per la 
necessitat de reflexionar sobre la hipertecnologització 
comunicativa en la societat actual. Creació i 
interpretació: Mónika Vázquez i Andrea Torres. Música: 
Fran Acàmer i Los Ganglios.

31/10/2020, 12:30 h. Concert de banda.
Agrupación Musical Patraix. Director: Juan Antonio Pérez 
Pardo. Tots els públics. Pertanyent a la Cosomuval.

21/11/2020, 12:00 h. Circ contemporani. 
Baraka Circ: Circo gafado. Tots els públics. 
Espectacle amb malabars, teatre i màgia.

22/11/2020, 12:00 h. Concert de música rock.
Steinbirds: Classic Rock. Tots els públics.
Versions de coneguts temes de les dècades dels 50 i els 
60, amb una atractiva posada en escena.
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 93-98-99-N4

Parc del carrer de la Senda de Sant Miquel de Soternes

SOTERNES

10/10/2020, 17:30 h. Circ. 
Gran Fele: Pla y Pla. Públic familiar.
Històries de dos pallassos que són una successió de 
disbarats lligats a situacions increïblement divertides.

11/10/2020, 12:00 h. Concert de música popular. 
Las Reinas Magas: Cançons de tardor. Tots els públics.
Concert amb un programa variat de música popular, a 
càrrec de M.ª José Peris i Ana Conca, veus; Rosa Sánchez, 
acordió; i Úrsula Segarra, arpa.

31/10/2020, 12:00 h. Concert de banda.
Sociedad Instructivo Musical de El Palmar. Director: 
D. Jorge Peiró Marco. Tots els públics. Pertanyent a la 
Cosomuval.

21/11/2020, 12:00 h. Màgia i humor. 
El Mago Piter. Tots els públics.
Espectacle de màgia i humor per a públic de zero a cent 
anys.

22/11/2020, 12:00 h. Exhibició de danses populars valencianes. 
Cia. Els Bessons. Tots els públics. 
Mostra de dansa i indumentària, acompanyada de música 
tradicional.
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TORREFIEL 6-12-16-26-60-64-90-N10

Plaça del Bisbe Laguarda

10/10/2020, 19:30 h. Monòleg d’humor.
A càrrec d’Álex Martínez. Públic jove/adult.
L’actor pertany a València Comedy, i combina l’stand up 
comedy amb la música en clau d’humor.

11/10/2020, 18:00 h. Concert de banda.
Agrupació Musical de Massarrojos. Director: Francisco 
Javier Ros Ortega. Tots els públics. Pertanyent a la 
Cosomuval.

31/10/2020, 12:30 h. Màgia i humor. 
El Mago Piter. Tots els públics.
Espectacle de màgia i humor per a públic de zero a cent 
anys.

21/11/2020, 12:30 h. Circ. 
La Finestra Nou Circ: Royal Circ. Públic familiar.
Espectacle de malabars, equilibris, música i acrobàcies a 
través de la recerca de dos personatges de circ antic que 
descobrixen tot allò que els unix.

22/11/2020, 12:30 h. Dansa contemporània. 
Jove Companyia Gerard Collins: Ghetto. En finalitzar, 
col·loqui al voltant de l'actuació. Tots els públics.
Proposta de dansa contemporània i urbana. Direcció 
i coreografia: Mamen García. Ballarins: Victoria Iborra, 

Ángela Bueno, Carla Zafra, Jorge Morera, Paula Puchalt, Rafael 
Fernández, Estela Tartajo, Edoardo Silva, Sergio Navarro, Dahiana 
Betancourt, Paula Ruiz, Elena Sevilla, Manuel Ferrándiz.
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 93-98-99-N4

Carrer d'Almassora, 51

TRINITAT

10/10/2020, 19:00 h. Màgia i humor. 
El Mago Piter. Tots els públics.
Espectacle de màgia i humor per a públic de zero a cent 
anys.

11/10/2020, 12:00 h. Combat d’il·lustradors. 
Espectacle Drawing Fighters. Tots els públics.
Reconeguts il·lustradors s’enfronten a un paper d’un 
metre i mig per a comprovar qui ho fa millor segons el 

públic. Les votacions són a mà alçada.

31/10/2020, 18:30 h. Monòleg d’humor. 
Óscar Tramoyeres: Mare no hi ha més que una. Públic jove/
adult.
Monòleg sobre les mares: com són, com parlen, com es 

comuniquen amb tu… i sobre totes eixes coses que formen part 
del clan secret de les mares.

21/11/2020, 12:30 h. Concert de banda.
Sociedad Musical dels Orriols. Director: Vicent Catalá 
Borrás. Tots els públics. Pertanyent a la Cosomuval.

22/11/2020, 12:00 h. Teatre de titelles. 
Muppetece Teatro: Eko, el aviador. Públic familiar.
Conte amb titelles en el qual Eko relata la seua experiència 
amb un xiquet especial en mig del desert del Sàhara. 

Direcció: Iván Soler.
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72-73-99-N5

Parc de la pèrgola del carrer d’Emili Lluch

VARA DE QUART-TRES FORQUES

02/10/2020, 17:30 h. Dansa contemporània. 
Cristina Cabo: Iceberg de Greta. Públic familiar.
Espectacle de dansa, clown, interacció amb el públic i 
humor, per a conscienciar del perill que representa el 
canvi climàtic. 

03/10/2020, 19:30 h. Teatre d’improvisació.
A càrrec de Subit! Públic jove/adult.
Els actors s’enfronten al desafiament de crear escenes 
basades en les propostes del públic. Intèrprets: Xavi 

Romero, David Fajardo i Ezequiel Navarro.

23/10/2020, 17:00 h. Taller de manualitats. 
Que Viene el Lobo: Toc, toc, obri la muralla. Públic infantil.
Projecte cultural i lúdic amb taller, gimcanes i jocs, amb 
l’objectiu de fomentar la participació, el desenvolupament 
creatiu i el treball en equip.

24/10/2020, 17:30 h. Concert de banda.
Sociedad Musical La Unió de Tres Forques. Director: 
Vicente López Gurrea. Tots els públics. Pertanyent a la 
Cosomuval.

13/11/2020, 17:00 h. Contacontes. 
Rebombori Cultural: La historia interminable. Públic 
familiar.
Reinterpretació amb música i titelles de la coneguda 
obra de Michael Ende.


