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Bocabadats
De por!
XIX Cicle
de Teatre
Familiar
Benicarló

OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE

2018

Del 20 d’octubre
al 2 de desembre

Boca
badats
Bocabadats és un programa
dirigit especialment a la
franja d'edat de 0 a 4 anys,
encara que són espectacles
per a gaudir en família, on
totes les edats
tenen cabuda.
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17

DIUMENGE,
d’octubre

Taller familiar «Atrapasomnis a
l’estil Sonia Delaunay».
11.00 h

Aquest taller s’enquadra dins de la programació educativa del
Mucbe al voltant de les dones artistes. Gràcies a aquest taller,
coneixerem aquesta pintora i dissenyadora ucraïnesafrancesa que
dominava l’abstracció i que té l’honor de ser la primera dona que
va exposar al Museu de Louvre l’any 1964.

Taller gratuït. Places limitades amb inscripció
prèvia: tel. 964 460 448 o
correu.mucbe@ajuntamentdebenicarlo.org.
Edat recomanada: De 2 a 10 anys.
Lloc: Mucbe.
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DISSABTE,
d’octubre
La Troupe Malabó presenta Sonata Circus.

Taller familiar «Construïm el nostre
puzle a l’estil Marta Minujín».

Coral i Rebeco són dos somiadors que es troben en el camí. Tots dos tenen una
passió. Ella, cantant soprano. Ell, artista de circ. Aquesta passió els fa sentir, riure,
somiar i, en definitiva, viure.
Rebeco és la malaptesa, tendre trompellot, un personatge que viu per i per al Circ.
Coral és bellesa, un torrent musical. Junts ens transportaran, en un viatge sense
tornada, per les seues passions: la Música i el Circ.

Aquest taller s’enquadra dins de la programació educativa del
Mucbe al voltant de les dones artistes. Gràcies a aquest taller,
coneixerem aquesta artista argentina coneguda per les seues
obres avantguardistes produïdes especialment durant els anys 60,
70 i 80. La seua obra, de caràcter conceptual, psicodèlic i d’acció,
s’ha convertit en el paradigma de la generació del Baby Boom.

Espectacle gratuït. Places limitades amb inscripció prèvia:
tel. 964 460 448 o correu.mucbe@ajuntamentdebenicarlo.org.
Durada: 50 minuts
Per a tots els públics.
Lloc: Mucbe

Taller gratuït. Places limitades amb inscripció
prèvia: tel. 964 460 448 o
correu.mucbe@ajuntamentdebenicarlo.org.
Edat recomanada: De 2 a 10 anys.
Lloc: Mucbe.

18.00 h i 19.15 h
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DISSABTE,
de novembre

18.00 h

11

DIUMENGE,
de novembre

12.00 h La Negra Teatre presenta
En els núvols.
Una commovedora història sobre les diferències.
Cançons i música en directe. Un bonic conte sobre
l’amistat, tot envoltat de bambolles de sabó.

Espectacle gratuït. Places limitades amb
inscripció prèvia: tel. 964 460 448 o
correu.mucbe@ajuntamentdebenicarlo.org.
Durada: 50 minuts.
Edat recomanada: de 3 a 6 anys.
Lloc: Mucbe

DISSABTE,
de novembre

18

DIUMENGE,
de novembre

18.00 h i 19.00 h

11.00 h

L'Associació Cultural
Diabolus presenta Shhh...
El col·leccionista de sons.

Taller familiar
«Decorem el nostre got
portallapisseres»

Un bosc, un col·leccionista de sons
buscant la peça més preuada de
la col·lecció… cants que surten
de llocs inesperats i la música
ens espera amagada a cada pas.
Ssssssssssssssssssst, pam, fiuuuuu!
Benvinguts al bosc.
Un espectacle de la Factoría los
Sánchez & Imaginary Landscape amb
música en directe de Vivaldi, Mozart i
Rimski-Kórsakov. Amb Rafa Sánchez,
Juanjo Villarroya i Anna Fonollosa.

Gràcies a aquest taller, coneixerem
Yayoi Kusama, una artista i escriptora
japonesa. Al llarg de la seua carrera,
ha treballat amb una gran varietat
de mitjans com la pintura, el collage,
l’escultura, l’art performance i les
instal·lacions. Les seues obres
exhibeixen el seu interès temàtic
en la psicodèlia, la repetició i els
patrons.

Places limitades. Preu
de l'entrada: 3 €. Venda
anticipada a la Llibreria Mulet.
Durada: 35 minuts
Edat recomanada: De 0 a 5
anys
Lloc: Mucbe
Organitza: Associació Cultural
Diabolus.

Taller gratuït. Places limitades
amb inscripció prèvia: tel. 964
460 448 o correu.mucbe@
ajuntamentdebenicarlo.org.
Edat recomanada: De 2 a 10
anys.
Lloc: Mucbe.
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24

DISSABTE,
de novembre

DIUMENGE,
de novembre

1

DISSABTE,
de desembre

2

DIUMENGE,
de desembre

18.00 h i 19.00 h

11.00 h

18.00 h i 19.00 h

11.00 h

Teatro Paraiso
i Theatre de la
Gumbarde presenten
Kubik.

Taller familiar «Un
ventall de colors
a l’estil Sonia
Delaunay».

Factoría Los
Sánchez i Imaginary
Landscape Factory
presenten Xup-xup.

Taller familiar
«Pintem paisatges
a l’estil de Gabriele
Münter».

En l'espai de joc, dos actors
projecten colors, formes i
volums per a dibuixar un univers
sensorial sobre el blanc original.
Junts descobreixen el plaer de
crear i mirar les imatges mentre
conviden els petits espectadors a
viatjar, jugar, descobrir, imaginar i
somiar. Amb ells, tot es mou, tot
canvia! Premi Feten 2013.

Gràcies a aquest taller,
coneixerem aquesta
pintora i dissenyadora
ucraïnesafrancesa que
dominava l’abstracció i que té
l’honor de ser la primera dona
que va exposar al Museu de
Louvre l’any 1964.

Alguna cosa està fent xupxup dins l'olla. Un so? Una
mà? Un peu? O una rialla amb
olor de préssec? Què passa
si posem una mica de julivert
amb música de Bach? Umm...
alguna cosa està fent xup-xup.

Gràcies a aquest taller,
coneixerem Gabrielle Münter,
una pintora alemanya
deixeble de Kandiski i
relacionada amb el grup
d’artistes expressionistes
Der Blaue. Artísticament va
començar a desenvolupar
un estil abstracte propi, amb
colors forts i brillants que
no barrejava i tot delineat i
separat per línies fosques.

Espectacle gratuït. Places
limitades amb inscripció
prèvia: tel. 964 460
448 o correu.mucbe@
ajuntamentdebenicarlo.org.
Edat recomanada: D’1 a 5
anys.
Duració aproximada: 35
minuts.
Lloc: Mucbe.
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Taller gratuït. Places
limitades amb inscripció
prèvia: tel. 964 460 448
o correu.mucbe@
ajuntamentdebenicarlo.
org.
Edat recomanada: De 2 a
10 anys.
Lloc: Mucbe.

Places limitades. Preu
de l'entrada: 3 €. Venda
anticipada a la Llibreria
Mulet.
Durada: 35 minuts.
Edat recomanada: De 0 a
5 anys.
Lloc: Mucbe.
Organitza: Associació
Cultural Diabolus.

Taller gratuït. Places
limitades amb inscripció
prèvia: tel. 964 460 448
o correu.mucbe@
ajuntamentdebenicarlo.
org.
Edat recomanada: De 2 a
10 anys.
Lloc: Mucbe.

7

Del 27 d’octubre
a l’1 de novembre

De
por!

P

Preparats per a passar por,
molta por? Vos presentem
les criatures fantàstiques
i monstres de l’imaginari
popular valencià, a través de
l’art de contar històries de
pares a fills, de iaios a néts.
8

22 d’octubre
a l’1 de novembre

Del

Exposició «Els nostres monstres»
d’Andana Editorial.
Voleu saber qui és el Butoni, la Quarantamaula, l'Home dels nassos
o l’Encantada? Doncs a aquesta exposició en trobareu la resposta,
així com una retrat en primícia d’aquestes i moltes altres criatures
fantàstiques que viuen dins l’imaginari popular valencià.

Entrada gratuïta.
Lloc: Capella del Mucbe.
Horari de visites: De dimarts a divendres de 9 a 14 h
i de 17 a 20 h; dissabtes de 10 a 13 h i de 17 a 20 h; i
diumenges de 10.30 h a 13.30 h. Dilluns tancat.

9

27

Xarrada «Espantacriatures
benicarlandes: les Feres de l’Estel del Collet»,
18.00 h

a càrrec de Jaume Rolíndez, autor del llibre L’Estel del
Collet, Nadal a Benicarló.
Entrada gratuïta.
Edat recomanada: De 9 anys en endavant i públic
adult (durant la xarrada, els xiquets i xiquetes més
menuts podran assistir al taller infantil «Sóc una fera
de l’Estel», vegeu contigus més endavant).
Lloc: Capella del Mucbe.
18.00 h Taller «Sóc una fera de l’Estel».
Els xiquets i xiquetes participants podran emportarse una careta, editada per a l’ocasió, amb les
carasses de les feres de l’Estel.
Taller gratuït. Places limitades amb inscripció
prèvia: tel. 964 460 448 o correu.mucbe@
ajuntamentdebenicarlo.org.
Edat recomanada: De 2 a 10 anys.
Lloc: Mucbe.

18.30 h Contacontes de les Feres.
La història mai contada de les Feres de l’Estel, a
càrrec dels membres de l’Associació l’Estel del Collet.

10

31

DISSABTE,
d’octubre
19.00 h Taller «Sóc una fera de l’Estel».
Els xiquets i xiquetes participants podran emportar-se
una careta, editada per a l’ocasió, amb les carasses de les
feres de l’Estel.
Taller gratuït. Places limitades amb inscripció prèvia: tel.
964 460 448 o correu.mucbe@ajuntamentdebenicarlo.org.
Edat recomanada: De 2 a 10 anys.
Lloc: Mucbe.
20.00 h Emissió per Ràdio Benicarló del conte de
por Rodolf el Rata. L’home del sac de la col·lecció «Les
nostres contalles» de la Fundació Llegir en Valencià.
Ràdio Benicarló 107.3 FM o http://radiobenicarlo.org.
L’home del sac és un personatge ben conegut per grans i menuts. A
tots ens han dit alguna vegada això de «No et portes malament o vindrà
l’home del sac...». Però, qui és realment? Escolteu el que ens conta
sobre aquest sinistre personatge i la seua història, Manolita, una dona
major de la Ribera...

24.00 h Repetició de l’emissió per Ràdio Benicarló
del conte de por Rodolf el Rata. L’home del sac de la
col·lecció «Les nostres contalles» de la Fundació Llegir en
Valencià. Ràdio Benicarló 107.3 FM o
http://radiobenicarlo.org.

DIMECRES,
d’octubre

Emissió per
Ràdio Benicarló del
20.00 h

conte de por Nit d’ànimes.
Marieta ja estic ací de la
col·lecció «Les nostres
contalles» de la Fundació
Llegir en Valencià. Ràdio
Benicarló 107.3 FM o
http://radiobenicarlo.org.
«S’ha de tindre por dels vius, no
dels morts», sempre li havien dit
a Marieta, una xiqueta espavilada
i atrevida, que no tem ni la mort,
ni els esperits no res de res. Però
eixa despreocupació provocarà
que la Nit d’Ànimes, la del 31
d’octubre, cometa un error molt
greu que li durà conseqüències
per a la resta de la seua vida...

24.00 h Repetició de
l’emissió per Ràdio
Benicarló del conte de por
Nit d’ànimes. Marieta ja estic
ací de la col·lecció «Les
nostres contalles» de la
Fundació Llegir en Valencià.
Ràdio Benicarló 107.3 FM o
http://radiobenicarlo.org.

1

DIJOUS,
de novembre

Cercavila de les
Feres de l’Estel.
18.00 h

El Saginero, la Marfanta, la Bubònica,
Xurrimango, l’Home del Sac i el
Dimoni corren solts pels carrers de
Benicarló.

Recorregut: Mercat Municipal,
c. d’Hernán Cortés, Auditori
Municipal.
19.00 h Dani Miquel i els
Ma Me Mi Mo Músics
presenten De por!
De Por és l’últim treball de Dani
Miquel, és la banda sonora de
la imaginació de tot un poble, la
música que fins ara no tenien
els personatges de les rondalles
valencianes. Un concert amb
cançons de gegants, monstres,
bruixes i bruixots, un concert per a
xiquets i grans que no tenen por de
cantar i ballar, de riure i saltar.

Entrada: 2 euros. Venda
anticipada, a partir del 16
d’octubre, al Mucbe.
Edat recomanada: De 2 a
10 anys.
Lloc: Auditori Pedro Mercader.
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26, 27, 28 i 30
de desembre

XIX Cicle
de Teatre
Familiar
El Cicle de Teatre Familiar
és ja un clàssic de la
programació de Nadal
benicarlanda. Un any mes
tota la família podrà gaudir
dels millors espectacles del
teatre infantil i juvenil de la
temporada teatral.
12
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26

DIMECRES,
de desembre

La Companyia Teatro Paraiso presenta
Lunáticus Circus.
19.00 h

Anton, Pirú i Nico, tres rodamons sense treball, ni menjar ni sostre,
passegen sense rumb fix buscant alguna oportunitat per a escapar
de les seues penúries. La casualitat, o tal vegada el destí, fa que es
troben amb una vella caravana de circ abandonada. El resultat és un
circ fràgil i imperfecte, però fresc i atrevit, ple de vitalitat i sorpreses
amb el qual podran mamprendre una nova aventura vital, i junts fer
realitat els seus somnis.

Entrada donatiu: 2 €
Edat recomanada: A partir de 6 anys.
Lloc: Auditori Pedro Mercader.
14

27
19.00 h

Xocolat.

DIJOUS,
de desembre
La Companyia Teatro Paraiso presenta

En un espai net i perfecte s’elabora una curiosa matèria: tauletes
de xocolate. Hi viu una dona encantada amb les rutines i l’ordre del
lloc. L’arribada per sorpresa d’una companya extravertida, divertida i
impulsiva transformarà l’univers asèptic inicial.

Entrada donatiu: 2 €
Edat recomanada: A partir de 2 anys.
Lloc: Auditori Pedro Mercader.

28

DIVENDRES,
de desembre

30

DIUMENGE,
de desembre

La companyia Fernando Hurtado
presenta De flor en flor.

La companyia Magic 6 presenta
Descobrint l’Illa del Tresor.

De flor en flor és un espectacle que naix amb la intenció d'acostar la
dansa als més xicotets, col·laborant en la formació d'espectadors.
L'obra ens proposa deixar volar la imaginació i gaudir dels diferents
entorns pels quals viatgem, al mateix temps que permet embarcar-se
en els estímuls que provoquen els canvis d'estacions de l'any.

Robert és un xiquet malaltís que passa la major part dels seus
dies gitat al llit de la seua fastuosa habitació. Els seus companys
de classe, animats per l’enveja, decideixen entrar a sa casa per a
aconseguir la seua fantàstica col·lecció de medalles, just la nit que
ell no hi és. Però la seua sorpresa serà enorme en descobrir que el
jove continua a l’habitació. A partir d’eixe moment, el jove Robert
els descobrirà un món de fantasia i el tresor més gran que mai no
podrien haver imaginat.

19.00 h

Entrada donatiu: 2 €
Edat recomanada: A partir de 3 anys.
Lloc: Auditori Pedro Mercader.

19.00 h

Entrada donatiu: 2 €
Per a tots els públics.
Lloc: Auditori Pedro Mercader.
15
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