
XI Cicle de Teatre Famil iar

La Regidoria de Cultura torna a organitzar el cicle de teatre familiar. Aquesta serà la XI Edició d'un 
programa que amb més de 2.000 espectadors. Cal destacar que tornem a posar com a entrada un 
donatiu d'un euro destinat a les ONG de la ciutat. A més torna Cor de mel, un muntatge de la 
companyia Jácara que va ser tot un èxit a l'Auditori fa 10 anys.

XI Cicle de Teatre Familiar

 

Diumenge 26

19.00 h  La companyia Al vent presenta Yayos.  

Al Vent Teatre fa en Iaios un homenatge als més grans amb veu de xiquets. Un “porxi” i l’escapada de 
dos germans quan no hi ha ningú a casa. Por, teranyines i descobriments. Busquen un baló. Volen jugar. 
Els objectes que es troben serveixen per a que el germà major explique la història de la família, que és 
la de tots.

L’avi Salvador i l’àvia Palmira són presents al llarg de tot el muntatge mitjançant barrets, sabates i 
vestits que van apareixent en escena amb la vida que regalen els néts. Una aventura dins de casa. 
Salvador i Palmira es coneixen, “festegen”, pateixen la guerra, es casen, tenen fills i envelleixen junts 
fins que Salvador, cabota i somniador, se’n va per sempre.

Alberto Giner i Joan Miquel Reig fan creure a l’espectador que són xiquets i que demà ho ordenaran tot.

Auditori. Donatiu: 1€. 

Dilluns 27

19.00 h  La companyia L'Horta Teatre presenta La pell  de gall ina.  

 La pell de gallina és un espectacle per a xiquets i xiquetes de 3 a 6 anys que conta les peripècies que 
viu la seua xicoteta protagonista a d'entendre de manera literal el llenguatge dels adults. Un espectacle 
que mescla l'ancestral tradició del conte oral amb efectes visuals que convertixen, per exemple, la 
representació en un pictograma teatral. O capturen el rostre d'alguns espectadors per a integrar-lo en 
forma d'imatge dins de la narració. 

Auditori. Donatiu: 1€. 

Dimarts 28

20.00 hEl grup de música tradicional Urbàlia Rurana presenta el concert 20 anys i algunes nadales.  

Auditori. Donatiu: 1€. Organitza: Regidoria de Cultura i Oficina de Normalització Lingüística.

Dimecres 29
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19.00 h La companyia Magic 6 presenta Escobas . 

Carlota acaba de complir 8 anys i viu interna en un orfenat des que es quedara sola. Hereva d'una 
família d'autèntics bruixots, la seua única il·lusió és arribar a convertir-se en una prestigiosa bruixa tal 
com ho va ser la seua iaia. Però per a això, és imprescindible aconseguir la seua pròpia granera màgica. 
Les dificultats són grans, 
però quelcom inesperat arribarà de sobte a la seua vida fent-li veure les coses d'una altra manera. 
Auditori. 

Donatiu: 1€. 

Dijous 30 

19.00 h La companyia Jácara Teatre presenta Cor de mel . 

Una abella arriba a una colmena forastera. Al principi, les seues habitants li fugen. Però “Cor de Mel”, 
que és una abella molt bona, aconseguix fer canviar l’opinió de tots.
Auditori. 

Donatiu: 1€. 


