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CULTURA ALS BARRIS és una iniciativa de la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals de l’Ajuntament de València que sorgix com una aposta per la
descentralització de la cultura, i l’accés lliure i igualitari de la ciutadania a l’oferta cultural de la ciutat.
Una ocasió per a oferir unes programacions culturals que donen protagonisme als diferents espais
de la ciutat. Una proposta de participació activa i
una invitació a la ciutadania per a reivindicar els
espais de proximitat com a generadors i receptors
d’activitat cultural.
Joan Ribó Canut             
Alcalde de València

Gloria Tello Company

Regidora de Patrimoni i Recursos Culturals
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AIORA

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

Esplanada del Parc d´Aiora
01/10/2022, 18:30 h. Teatre de titelles.
Cia. La Matallina: La rateta. Públic infantil.
A través d’una rondalla, i aprofitant l’empatia que els
animals produïxen en els xiquets i les xiquetes, es tracten temes
com la igualtat, el dret a la negació i l’educació en l’acceptació de
la negació, així com el rebuig a la violència de gènere.
02/10/2022, 19:30 h. Monòleg d’humor.
Piter Pardo: Liándola parda. Públic jove/adult.
Espectacle on l’humor ompli cadascun dels gestos i paraules, generant sorpresa i riallades incontrolades.
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21/10/2022, 19:00 h. Teatre d’improvisació.
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.
23/10/2022, 12:00 h. Concert de banda.
Sociedad Ateneo Musical del Puerto. Director: Isidro Coll
Ballesteros. Tots els públics. Pertanyent a la Cosomuval.
13/11/2022, 12:00 h. Concert de música folk.
Urbàlia Rurana: Trenta anys de camí. Tots els públics.
Música popular valenciana i d'inspiració mediterrània, esta és
la línia que ha mantingut Urbàlia Rurana des dels seus inicis, amb una
trajectòria de més de trenta anys. Intèrprets: Jaume Gosàlbez Vallés,
dolçaina, saxo, tarota, flauta i veu; Carles Gil, acordió, mandolina i veu;
Toni Torregrossa, guitarra, guitarró i veu; Joan Buigues, tuba i veu; Bernat Pellisser, percussions i veu.

ARRANCAPINS

63-64-67-70-72-72-79-80-92-93-N4-N5

Centre Cultural i Esportiu d’Abastos (c/Alberic, 18)
07/10/2022, 17:00 h. Taller de circ.
Baraka circ: Taller participatiu de circ. Públic infantil.
Convertix-te en estrella del circ en una vesprada.
08/10/2022, 19:00 h. Teatre d’humor.
Xel Curiel & Francesco d’Angelo: Intramontabile.
Públic adult.
Diuen que escollim la nostra vida abans de nàixer. Jo vaig triar el
23F, el chapapote, Leticia Sabater, enamorar-me del marit de la
meua germana, la mort de Chanquete, el reggaetó i una pandèmia.
I així estic… que em torne carabassa. Intèrprets: Xel Curiel i Francesco d’Angelo. Guió: Xel Curiel. Direcció: Antonio Escámez.
29/10/2022, 19:00 h. Monòleg d’humor.
Álex Martínez. Públic jove/adult.
L’actor pertany a València Comedy, i combina l’stand up
comedy amb la música en clau d’humor.
30/10/2022, 12:00 h. Espectacle músical infantil.
ALTV Producciones: Potter y su fantástico hechizo.
Públic infantil.
Harry Potter no descansa. La màgia i la fantasia musical són la seua
forma de vida. En esta nova aventura l’aprenent de bruixot ha d’impartir una master class, però pareix que no tot li ix com li agradaria.
19/11/2022, 17:00 h. Concert didàctic.
Seda Jazz: Història del jazz. Tots els públics.
Conjunció d’exposició oral i audició musical per a comprendre l’evolució d’esta música, passant pels diferents estils del
jazz, com ara el work songs, el gospel, el blues, el swing, el be bop,
el cool jazz… Intèrprets: Moisés Bautista, piano; Francisco Blanco,
saxos i flauta; José Reillo, bateria i percussió.
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BENICALAP

12-28-62-64-89-90-94-99-N6

Amfiteatre del parc de Benicalap
07/10/2022, 18:00 h. Concert de música infantil.
Los Calcetines. Públic familiar.
Los Calcetines, una banda de folk and roll amb un ampli
repertori de cançons en valencià. Sonaran cançons de rock i pop
a l’estil folk, country, bluegrass i balcànic.
08/10/2022, 18:00 h. Teatre-clown.
Serendipio: 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 al cine.
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29/10/2022, 17:30 h. Concert de banda.
Agrupació Musical San José de Pignatelli. Director: Rafael
Vizcaíno Cambra. Tots els públics.
Pertanyent a la Cosomuval.
30/10/2022, 12:00 h. Dansa contemporània.
Takiri Art Company: Cube. Tots els públics.
Quin és el preu que estem disposats a pagar per a eixir
de la nostra zona de confort? ¿Desitgem de veres ser “lliures”?
Cube destapa les nostres pors i anhels. Rutines diàries i cubs de
normalitat, que creem en la nostra vida diària. Intèrprets: Sara Gil,
Elisa Chuliá, Cristina Maestre, Susan Mompó, Sara Canet, Gala
Santamaría, Paula Brunet, Rafael Perets, Esther Mondéjar. Músiques: Simona Zaksaite (piano), Raquel Sánchez (violoncel).
19/11/2022, 17:30 h. Microteatre d’humor.
Namasteatre: Namasquemicros. Públic jove/adult.
Espectacle compost per quatre peces còmiques: El difícil equilibrio de la sinceridad, de Salva Ferriol; Contratemps, de
Chema Cardeña; Dani i Joli van a ser molt feliços, de Salva Ferriol;
i Sexamigos, de Beatriz Giménez.

EL CABANYALCANYAMELAR

19- 31-32-81-92-98-99-N1-N9

Plaça de l´Església dels Àngels
01/10/2022, 22:00 h. Òpera.
Les Arts Volant: El tutor burlat. Tots els públics.
L’obra amable i elegant, dolça i un poc picardiosa titulada
Il tutore burlato, 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.
02/10/2022, 19:00 h. Lectures dramatitzades.
Monolo2: Comedias y a lo loco. Públic jove/adult.
Quatre peces de curta durada (dos en valencià i dos en
castellà) escrites per Vicente Marco que exploren el formós absurd quotidià. Intèrprets: Tonino Guitián i Vicente Marco.
22/10/2022, 17:30 h. Teatre infantil.
L’Horta Teatre: Rodar i rodar. Públic infantil.
Inspirat pels contes del gran escriptor italià Gianni Rodari, Pau, un explorador de territoris desconeguts, ens contarà les
seues aventures viatjant amb un llibre a fi de transmetre el gust
per la lectura. Idea original i intèrpret: Pau Blanco. Dramatúrgia:
Pau Blanco i Kika Garcelán.
23/10/2022, 17:30 h. Espectacle poètic i musical.
Multilingus: Parlant de dones. Públic jove/adult.
Repertori multilingüe de poemes i cançons al voltant de la
cosificació, musificació, idolatria o l’activisme i la lluita de la dona.
Intèrprets: Miquel Gil, José Luis Albacete i Antonio J. Iglesias.
12/11/2022, 17:00 h. Concert de banda.
Sociedad Instructivo Musical de El Palmar. Director: Jorge
Peiró Marco. Tots els públics. 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
23/09/2022, 19:30 h. Espectacle de màgia i humor.
Patricia Ferrero: De bruixa a maga. Tots els públics.
Espectacle de màgia i il•lusionisme on es manifesta la necessitat de viatjar (amb granera o sense) des de la vulnerabilitat
fins a l’apoderament de ser dona, maga i bruixa.
24/09/2022, 19:30 h. Circ contemporani.
Baraka Circ: Abatido circus. Públic familiar.
Un divertit personatge està disposat a batre els distints rècords que s’ha proposat. Abatido és un espectacle amb
missatge social i pro esport no competitiu. Autoria i direcció: Juan
Manuel Requena.
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15/10/2022, 19:00 h. Microteatre d’humor.
Fil per Randa Teatre: Quatre peces d’humor.
Públic jove/adult.
Representació de les peces La batuta, d’Alberto García; Una proposta indecent, de Javi Donat; Calats, de Manuel Andrés Zarapico;
i Un favor enorme, de Ximo Hernández. Intèrprets: Lucía Andrés,
Javi Donat, Juanma García, Santi Nácher, Adrián Nicolau, Elisa
Ruiz, Carmen Sancho. Direcció: Gaspar Zamora.
16/10/2022, 12:00 h. Concert de banda.
Banda de Música de Campanar. Director: Carlos Vallés
Donate. Tots els públics. Pertanyent a la Cosomuval.
06/11/2022, 12:00 h. Concert.
Coro Alameda: Azúcar, canela y tango. Tots els públics.
Una particular visió de la música del continent americà,
des de la samba fins al tango, jazz, musicals cinematogràfics, reggae… Intèrprets: Coro Alameda; Victoriano Goterris, piano; Juan
Carlos Martínez, percussió; Sergi Bosch, director.

LA CARRASCA

18-40-71-93-98

Parc del carrer d’Albalat dels Tarongers
01/10/2022, 20:00 h. Concert de swing-jazz.
Cowards Music Quartet. Tots els públics.
Formació mood-jazz amb estil dinàmic i divertit. El seu so
té tocs de jazz però amb major tendència cap al funk, i influències
de Charles Earland, Jimmy McGriff, Ramsey Lewis, Lou Donaldson...
Intèrprets: Fran Conde, David Marín, Noemi Peris, Javi Campos.
02/10/2022, 19:00 h. Monòleg d’humor.
Óscar Tramoyeres: Amb poquet m'aconforme.
Públic jove/adult.
Hola, el meu nom és Óscar Tramoyeres i soc un home normal, que
fa coses normals i que... em conforme amb poquet. D'això parle
en este monòleg.
21/10/2022, 17:30 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 .
22/10/2022, 18:00 h. Concert de banda.
Sociedad Musical Poblados Marítimos. Director: Dídac
Bosch Alcaina. Tots els públics. Pertanyent a la Cosomuval.
23/10/2022, 12:30 h. Dansa contemporània amb col·loqui.
TransferMove Cia. de Dansa: Moby Dick, el mal amor. Tots
els públics.
Reflexió sobre la violència contra la dona prenent com a base el
clàssic de Herman Melville, en una proposta artística que combina música, dansa i textos dramatitzats. Direcció: Toni Aparisi.
Coreografia i interpretació: Toni Aparisi, Iris Pintos. Música: Daniel
Flors. Dramatúrgia: Chema Cardeña. Mural: Claudio Zirotti.
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L'HORT DE SENABRE

9-10-18-99-N6

Plaça de Segòvia
24/09/2022, 22:00 h. Òpera.
Les Arts Volant: El tutor burlat. Tots els públics.
L’obra amable i elegant, dolça i un poc picardiosa titulada
Il tutore burlato, 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 de València.
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15/10/2022, 19:30 h. Monòleg d’humor.
Maestro Benavent: ¿A la tercera va la vencida?
Públic jove/adult.
Amb el pas dels anys, ho veus tot d’una altra manera. Un monòleg
en el qual es transporta al públic a llocs oblidats de la seua infància i a posar en entredit moltes veritats.
16/10/2022, 12:00 h. Concert de banda.
Unió Musical l’Horta de Sant Marcel•lí. Director: Juan Carlos
López Luján. Tots els públics. Pertanyent a la Cosomuval.
05/11/2022, 12:30 h. Teatre infantil.
Rebombori Cultural & Ciudad de Cuentos:
Somnis de Joan Fuster. Públic infantil.
Adaptació lliure del Mag d’Oz amb personatges de
llegendes del folklore valencià. L’obra planteja el viatge iniciàtic
del xicotet Joanet a la recerca de la seua identitat. Projecte subvencionat per la Diputació de València.
06/11/2022, 12:30 h. Dansa contemporània amb col·loqui. Cia. La CLANdestina: Synokon. Tots els públics.
Dos somniadors que mostren llibertat i follia de joventut.
Synokon és una obra plena d’emocions i de contrastos, perquè
no és tan fàcil aconseguir els somnis. Intèrprets: Nikita Anishchenko i Carmen Lozano.

LA LLUM

71-93-98-N4-N5

Parc del carrer de Miquel Adlert
07/10/2022, 17:30 h. Contacontes.
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...
Direcció: Francesc Raga Rubio. Intèrpret: Joan Garcés.
08/10/2022, 18:00 h. Concert de banda.
Unió Musical Centre Històric. Director: Vicent Gabarda
Porras. Tots els públics. Pertanyent a la Cosomuval.
29/10/2022, 12:00 h. Contacontes.
Vicent Cortés: Contes a mà. Públic infantil.
Divertit “ma-noll” de contes, cançons, poemes i jocs orals
sobre les mans.
30/10/2022, 12:00 h. Dansa contemporània. amb col·loqui.
Colectivo Sin Par: Efecto SIAM. Tots els públics.
Espectacle basat en una investigació que porta al coneixement del cos de l’altre. El punt de partida fou la biografia dels
siamesos i artistes de circ Chang i Eng que, a mitjan segle XIX,
visqueren units a l’alçada de l’estern durant 63 anys. Intèrprets:
Wilma Puentes, Lara Misó.
20/11/2022, 12:00 h. Concert.
Versonautas: Cançó parlada. Tots els públics.
“Cançó parlada” (o spoken song) és una manera oral de
transmetre la literatura a través de la música, observant la utilitat
que poden tindre en les nostres vides. Intèrprets: Roqui Albero, veu,
trompeta, electrònica; Ana Sanahuja, veu, teclats, efectes sonors.
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MALILLA

8-89-90-N7

Parc del carrer d'Oltà
01/10/2022, 19:00 h. Contacontes.
El Gran Jordiet - Josemi Sykes: Súper. Tots els públics.
Sessió de contes del Gran Jordiet i l’acròbata Josemi
Sykes. Es van desgranant contes de superherois i superheroïnes, de vegades coneguts i, d’altres, personatges anònims, com
els més xicotets de la casa, que s’han fet gegants en la pandèmia.
Sostinguts amb àlbums il•lustrats i llibres pop-up, arriba a la seua
final amb una performance acrobàtica de l’home aranya.
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02/10/2022, 18:00 h. Contacontes.
Lorena Comín: Contes desbaratats. Tots els públics.
Què passa quan les plantes creixen més del compte? I si
els dibuixos desaparegueren dels llibres… què faries? Dante el
gegant està embrutant el planeta! Martina té por als monstres…
Contes contats amb titelles, màgia, disfresses, kamishibai...
22/10/2022, 19:30 h. Concert.
Clau de Swing. Tots els públics.
Música de swing combinada amb jazz i amb algun altre
estil com la bossa nova. Intèrprets: Roberto Lorento, trompeta;
Blas Molina, percussió; Rafael Martínez-Vilanova, piano; Emilio
Ferrer, trombó; Tom Stutter, baix i saxofó; María Gascón, veu.
23/10/2022, 12:00 h. Concert de banda.
Centro Instructivo Musical de Castellar-l’Oliveral. Director: Manuel Baixauli Ferrer. Tots els públics.
Pertanyent a la Cosomuval.
13/11/2022, 12:30 h. Màgia.
Darío Piera: Açò és màgia! Públic familiar.
Il•lusionisme i diversió per a tota la família. Un concepte
contemporani de la prestidigitació, el clown, la sorpresa i l’humor.

LA MALVA-ROSA

19-31-32-92-93-98-N1

Parc de l'Ermita de Vera (c/Cristóbal Llorens)
30/09/2022, 19:00 h. Contacontes.
L'Argila i Trobaversos: Les gallinetes de dol.
Públic infantil.
Animació musicada basada en el conte Les gallinetes de dol. Representada amb titelles per l’autora, M. Carmen Sáez Lorente, i
cançons en directe per Rubén Suárez. Una història a través de la
qual se sensibilitza sobre la violència masclista.
01/10/2022, 19:00 h. Lectura dramatitzada.
Camps de Vid(a): El verí del teatre, de Rodolf Sirera. Públic jove/adult.
Una reflexió sobre les convencions del teatre, els límits de la ficció
i les relacions socials a través d'una conversa entre els seus dos
protagonistes. Intèrprets: Vicent Camps, David Vidal.
02/10/2022, 18:00 h. Contacontes.
Núria Urioz: Amb ulls de dona. Públic infantil.
Una selecció de contes que tracta amb simpatia i bon humor l'univers femení.
22/10/2022, 18:00 h. Concert de banda.
Sociedad Musical Unión de Pescadores del Cabañal. Director: Samuel Pérez Ortega. Tots els públics.
Pertanyent a la Cosomuval.
23/10/2022, 18:30 h. Concert.
Clau de Swing. Tots els públics.
Música de swing combinada amb jazz i amb algun altre
estil com la bossa nova. Intèrprets: Roberto Lorento, trompeta;
Blas Molina, percussió; Rafael Martínez-Vilanova, piano; Emilio
Ferrer, trombó; Tom Stutter, baix i saxofó; María Gascón, veu.
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MARXALENES
Parc del carrer de Sant Pancraci, 20
07/10/2022, 17:30 h. Animació infantil.
Canta i juga.
Projecte pedagogicomusical basat en el desenvolupament i interpretació de balls infantils, cantant amb veus en directe, i amb lletres adaptades. Este xou permet educar l’oïda, el
sentit rítmic, la veu, el moviment, el gest i l’expressió corporal.
08/10/2022, 18:00 h. Concert de banda.
Centro Instructivo Musical Banda de Torrefiel. Director:
Vicente Catalá Borrás. Tots els públics. Pertanyent a la
Cosomuval.
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29/10/2022, 19:00 h. Monòleg d’humor.
Rubén Aparisi: Tocaet de màgia. Públic jove/adult.
Comèdia i màgia de la mà de Rubén Aparisi. Estos anys en
la màgia han generat alguna que altra anècdota divertida: la televisió, els escenaris... Rubén ens les contarà. I entre acudit i acudit
un toc de màgia perquè... perquè sí. Perquè és el que el xic fa!
30/10/2022, 18:00 h. Dansa contemporània amb col·loqui.
Fil d’Arena: Sénia. Tots els públics.
Reflexió sobre la inèrcia del moviment i la necessitat de
parar en un sistema mecànic i sobreproductiu que no ens permet
de fer-ho. Intèrprets: Isabel Abril, Irene Ballester, Clara Crespo,
Roseta Plasencia i Héctor Rodriguez.
19/11/2022, 18:00 h. Concert de música ètnica.
Klezmerama. Tots els públics.
Amb un repertori inspirat en l’art del klezmer, la música
tradicional de les comunitats jueves yiddish, de l’Est d’Europa,
innoven a través de la fusió amb el rock, la rumba o el funk. Intèrprets: Heidi Erbrich, violí elèctric; Eva Domingo, percussions; Paul
Fitzgerald, baix elèctric; Pau Barberà, acordió; Sónnica Yepes, veu.

MONTOLIVET

13-14-15-18-24-25-35-40-95-N7-N9

Plaça del Mestre Vicent Ballester Fandós
01/10/2022, 19:00 h. Màgia i humor.
Kekoperfil: Milagro. Per a tots els públics.
Màgia per a tota la família a càrrec d’este mag amb el seu
peculiar humor agrada a tots els públics.
02/10/2022, 12:00 h. Concert de banda.
Agrupación Musical Santa Cecilia del Grao. Director:
Adrià Sánchez Castelló. Tots els públics. Pertanyent a la
Cosomuval.
02/10/2022, 20:00 h. Òpera.
Les Arts Volant: El tutor burlat. Tots els públics.
L’obra amable i elegant, dolça i un poc picardiosa titulada Il
tutore burlato, 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.
21/10/2022, 17:30 h. Contacontes.
Rebombori Cultural: La ruta dels monstres oblidats. Públic infantil.
Vine a conéixer els monstres de l’imaginari valencià. Una ruta repleta de titelles, cançons i llegendes.
22/10/2022, 19:00 h. Concert.
Pop Ladies. Tots els públics.
Tribut que ens porta els millors temes de grups i cantants
femenines. Intèrprets: Sandra Polop i Sandra Acosta.
13/11/2022, 12:30 h. Dansa contemporània amb col·loqui.
Grupo FIC EBCDANZA. Avitax. Tots els públics.
Avitax s’inspira en els hàbits, costums i necessitats dels
jóvens de hui, i els contrastos amb les persones majors que visqueren una època tan distinta, sense Internet ni xàrcies socials.
Direcció i coreografia: Eva Bertomeu.
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NATZARET

4-15-30-95-N8

Plaça del Santíssim Crist de Natzaret
24/09/2022, 20:00 h. Monòleg d’humor.
Arnau Soler: La nit de la comèdia. Públic jove/adult.
Espectacle on l’humor ompli cadascun dels gestos i
paraules dels monologuistes, generant sorpresa i rialles
sense control.
25/09/2022, 20:00 h. Òpera.
Les Arts Volant: El tutor burlat. Tots els públics.
L’obra amable i elegant, dolça i un poc picardiosa titulada
Il tutore burlato, 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.
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14/10/2022, 19:00 h. Teatre.
Rebombori Cultural: Llums, càmera…, i stop.
Públic jove/adult.
Una nit, Eva i Nico descobrixen l’existència d’un concurs de guions
per a curtmetratges. L’únic problema és que el termini finalitza a
les 8 del matí. Amb esquetxos i la participació del públic vorem el
paper de la dona en els diferents gèneres del vell Hollywood.
15/10/2022, 19:00 h. Concert didàctic.
Esmar Sax & Sound. Tots els públics.
A través d’un programa de música clàssica, es pretén divulgar l’obra escrita per a saxofons, així com transcripcions per a
este instrument. Dirigit per la concertista i pedagoga Xelo Giner
Antich, tots els intèrprets són joves virtuosos.
06/11/2022, 12:00 h. Concert de banda.
Centre de Música i Dansa de Natzaret. Director: Vicent
Roig Gimeno. Tots els públics. Pertanyent a la Cosomuval.

NOU MOLES

67-70-73-89-90-93-95-98-99-N4

Plaça de Roma
07/10/2022, 17:30 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.
08/10/2022, 19:00 h. Dansa contemporània amb col·loqui.
FormaPoveraLab: Movimiento continuo. Arquitecturas.
Claustros. Arte-factos. Tots els públics.
Peça coreográfica inspirada en l’espai arquitectònic del claustre,
intervingut mitjançant un diàleg entre el moviment, la música, la
imatge i la paraula. Direcció escènica i coreografia: Bárbara Díaz
Ríos. Música: Manu Pardo. Intèrpret: Paula Ortiz.
29/10/2022, 11:00 h. Concert de banda.
Agrupación Musical Benicalap. Director: Vicente Faubel
Vidagany. Tots els públics. Pertanyent a la Cosomuval.
		
19/11/2022, 17:30 h. Contacontes per a adults.
Susu Benítez: Històries llunyanes per a oïdes properes.
Públic adult/major.
Antigues històries de viatgers, anècdotes familiars poques vegades contades, llegendes quasi oblidades, relats breus que beuen de diferents tradicions…
20/11/2022, 12:00 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.
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ELS ORRIOLS

6-11-12-16-26-89-N2

Plaça de l´Ermita
07/10/2022, 18:00 h. Teatre infantil.
Teatre de la Caixeta: Jugant amb Frozen. Públic infantil.
Dos germanes molt diferents entre elles. Una és més
somniadora i l’altra més entremaliada. A través de les seues titelles ens contaran el conte de la Regina de les Neus. Autor i director: José Blasco. Intèrprets: Rosa Barberá i Eva Cuevas. Titelles
i vestuari: Reyes Pe.
08/10/2022, 18:00 h. Concert de banda.
Centro Instructivo Musical de Benimaclet. Director: Óscar Vicente Vidal Belda. Pertanyent a la Cosomuval
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29/10/2022, 17:30 h. Concert.
Púrpura Pansa 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 Gozálvez i Manuel Romero.
30/10/2022, 11:00 h. Espectacle de circ.
Javi Javichi: Veló como el rayo. Tots els públics.
Espectacle còmic en el qual Javichi realitza exercicis malabars jugant amb les reaccions del públic i buscant el risc intentant el “més difícil encara”. Espectacle que mescla les tècniques
del circ amb l’humor més clàssic.
20/11/2022, 11:00 h. Activitats participatives.
Orriols Con-vive: DiversaFest. Tots els públics.
Jornada intercultural i ecològica al voltant de tres activitats organitzades per associacions d’Orriols Conviu (Sarao, Infàncies i Dones del Món, i València Acull): música en directe, taller
de percussió, xarrada sobre com organitzar un hort ecològic.

PATRAIX

9-11-71-72-89-90-N6

Plaça de Patraix
23/09/2022, 22:00 h. Concert.
The Wonder Band. Tots els públics.
Concert en què este conjunt de dones instrumentistes
ens portaran de la mà per un seguit d’estils: swing, jazz,
rock, pop i els grans temes del segle XX fins a l’actualitat.
24/09/2022, 22:00 h. Monòleg d’humor.
Rubén Aparisi, Saray Cerro i Carol Tomás.
Públic jove/adult.
Espectacle on l’humor ompli cadascun dels gestos i paraules dels
tres monologuistes, generant sorpresa i rialles sense control.
25/09/2022, 20:00 h. Teatre musical.
Bandada: On està Mercè? Tots els públics.
Una coral de pallasses, dirigides per Monserrata Mércuri,
venen a donar un concert on la gran soprano, la Grande
Voce, és Mercè Divendres. Però esta no apareix, i totes es pregunten "On està Mercè?“. Intèrprets: Asun Cebrián, Núria Urioz,
Lola Granell, Elena Donzel, Claudia Zucheratto, Mariló Tamarit,
Esther Ramos, Paqui Noguera. Idea original: Bandada. Direcció musical: Mariló Tamarit. Direcció artística: Quique Montoya.
Col•laboracions especials: Haydeé Bañales, Viv Manning, Jimena
Cavalletti, Txetxe Folch, Candela Granell, Rosi Cózar.
15/10/2022, 17:00 h. Concert de banda.
Agrupación Musical Patraix. Director: Juan Antonio Pérez Pardo. Tots els públics. Pertanyent a la Cosomuval.
16/10/2020, 18:30 h. Dansa contemporània amb col·loqui.
Cristina Cabo: El 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.
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PENYA-ROJA

35-94-99-N9

Esplanada entre els números 63 i 64 del passeig
de l’Albereda
01/10/2022, 20:00 h. Monòleg d’humor.
Rafa Alarcón: Amar no és tan fàcil. Públic jove/adult.
En este monòleg repassarem l’univers que envolta el
món de la parella, i ens adonarem que amar… no és tan fàcil.
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02/10/2022, 18:30 h. Dansa contemporània amb col·loqui.
CocinandoDansa: Identidades. Tots els públics.
Programa compost per dos peces de dansa ("Donde
existe el corazón" i "Kuzushi") a través del qual es reflexiona sobre la identitat, la trobada, la relació amb un mateix i amb la resta
de persones. Idea, coreografia i intèrprets: Mónica Nemesio, Miguel Ángel Punzano i Miguel Tornero.
22/10/2022, 19:00 h. Concert pop flamenc.
Reina Roja. Públic jove/adult.
Este grup de nucopla oferix un repertori original que beu
de la copla, el flamenc, els ritmes llatins i les músiques del món.
María Briones, veu; Rafa Villalba, percussió; Manuel Reyes, guitarra; Alejandra Cabañas, violí.
23/10/2022, 12:00 h. Contacontes.
Rosa Cózar & Ana Sánchez: Contando con mimo.
Públic familiar.
Fusió de narració oral i expressió corporal per a connectar amb
els missatges del cor i amb el tresor que tenim a dins. Rosa Cózar,
narradora; Ana Sánchez, mim.
13/11/2022, 12:00 h. Concert de banda.
A.C. Falla Impresora Jerónima Galés – Litógrafo Pascual
Abad. Directora: Rebeca Pérez López. Tots els públics.
Pertanyent a la Cosomuval.

LA RAIOSA

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

Parc de l'Estacioneta (c/ Carcaixent)
08/10/2022, 19:00 h. Concert de música sefardí.
De Soprano y Arpa: Anemocoria. Tots els públics.
Cançons tradicionals que ens faran viatjar en el temps i
acostar-nos al repertori poeticomusical de la tradició sefardita.
Quiteria Muñoz, soprano; Úrsula Serrano, arpa.
28/10/2022, 17:30 h. Espectacle poeticomusical.
Francesc Anyó & Borja Penalba: Estellés de mà en mà.
Públic adult.
Espectacle en el qual s’interpreten poemes de Vicent Andrés Estellés amanits amb música i pinzellades de teatre.
29/10/2022, 17:30 h. Poesia.
Versos esparsos. Públic adult.
Poemes dels grans poetes en valencià que enganxen,
consciencien i divertixen. Pau Esteve, veu; Amadeu Vidal, acordió.
19/11/2022, 17:30 h. Màgia i humor.
Kekoperfil: Milagro. Tots els públics.
Màgia per a tota la família a càrrec d’este mag amb el seu
peculiar humor agrada a tots els públics.
20/11/2022, 12:00 h. Concert de banda.
Agrupación Musical Carrera Fuente de San Luis. Director:
Dídac Bosch Alcaina. Tots els públics.
Pertanyent a la Cosomuval.
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SANT ISIDRE

72-73-99-N5

Parc Vell de Sant Isidre (c/ José Andreu Alabarta
i c/ Mariano de Cavia)
25/09/2022, 19:00 h. Teatre infantil.
Rodamons Teatre: EmocioAnant. Públic infantil.
Esta obra conta i canta algunes de les emocions que ens
acompanyen en este viatge que és la vida. Música, elements visuals i un fet compartit… Emocioanat pel que pots trobar!
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15/10/2022, 18:30 h. Concert de jazz flamenc.
Amura. Tots els públics.
La veu de passió i de foc d’Isabel Julve, el violoncel del miler d’accents de Matthieu Saglio, i la guitarra flamenca de vellut
de José, el Piru. Després de recórrer el món amb els seus respectius projectes, s’unixen estos tres reconeguts artistas per a una
nova aventura musical entre composicions pròpies i versions de
cançons de tota la vida.
16/10/2022, 12:00 h. Concert de banda.
Agrupación Musical San Isidro. Director: Rafael Lasso
Gómez-Zurdo. Pertanyent a la Cosomuval.
05/11/2022, 17:30 h. Contacontes.
El Tio Vicent: À, la meua amiga. Públic familiar.
Sessió de narració oral escènica per a públic familiar sobre la violència de gènere i la igualtat.
06/11/2022, 12:00 h. Màgia.
Màgic Mazo: Màgia i humor. Tots els públics.
Una hora carregada de rialles, màgia i, sobretot, imaginació.

SANT MARCEL·LÍ

9-10-18-99-N6

Plaça de l'Església (c/ de l'Arquebisbe Olaechea)
01/10/2022, 20:00 h. Concert.
Jazzmatiks. Tots els públics.
Versions en clau de jazz de grans temes de la música escrita en valencià, al costat de peces que abracen del dixie al swing,
passant per la bossa nova, el latin o boogaloo. Reme Giner, veu;
Santi Ferrer, trompeta; Alfred Roselló, contrabaix; Javi Justo, piano.
02/10/2022, 19:00 h. Microteatre d’humor.
Fil per Randa Teatre: Quatre peces d’humor.
Públic jove/adult.
Representació de les peces When I Fall in Love, de Gaspar Zamora; La mala sort, de Nacho López Murria; L’ascensor, de Rocío
Alzueta; i Calats, de Manuel Andrés Zarapico. Intèrprets: Sonia
Amblar, Lucía Andrés, Amparo Arenas, Juanma García, Adrián Nicolau, Gaspar Zamora. Direcció: Gaspar Zamora.
22/10/2022, 12:30 h. Contacontes.
L'Argila i Trobaversos: El gegant de merengue.
Públic infantil
Representada amb titelles per l’autora, M. Carmen Sáez Lorente, i
cançons en directe per Rubén Suárez. En el País de Merengue i Caramel, els seus habitants són molt alegres, tot i que viuen sota les
ordres de Merengot, que els ha fet creure que els forasters són roïns.
23/10/2022, 12:00 h. Concert de banda.
Sociedad Musical Barrio de Malilla. Director: Borja Martínez Alegre. Tots els públics. Pertanyent a la Cosomuval.
12/11/2022, 18:00 h. Espectacle poètic i musical.
Multilingus: Parlant de dones. Públic jove/adult.
Repertori multilingüe de poemes i cançons al voltant de la
cosificació, musificació, idolatria o l’activisme i la lluita de la dona.
Intèrprets: Miquel Gil, José Luis Albacete i Antonio J. Iglesias.
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SANT PAU

62-67

Parc de Polífil (carrer de la Canal de Navarrés /
carrer de la Marina Baixa)
25/09/2022, 19:00 h. Concert de música infantil.
Los Calcetines. Públic familiar.
Los Calcetines, una banda de folk and roll amb un ampli
repertori de cançons en valencià. Sonaran cançons de rock i pop
a l’estil folk, country, bluegrass i balcànic.
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15/10/2022, 18:30 h. Dansa contemporània amb col·loqui.
Valencia Dancing Forward: Ciudadanos del mundo.
Tots els públics.
Tenint en compte la gran diversitat, la dansa és un fenómen profundament humà que compartixen totes les cultures del món.
Coreògrafs: Frank Fannar i Javier Rodríguez. Direcció artística
VDF: Laura Bruño, Joan Crespo, Elizabeth Taberner.
16/10/2022, 12:00 h. Teatre musical infantil.
Cia. La Máquina Teatro: Mozart y el enano musical, de
Bálint Santa i Bärbel Ganster. Públic infantil.
Mozart es troba, amb 22 anys, a París. Té l’esperança de trobar
un treball com a músic. Això no va poder ser. A canvi, tingué una
disputa amb Giovanni Cambini, un compositor molt conegut a
París en aquella època, a qui Mozart solia dir-li “nano musical”.
Intèrprets: Gretel Stuyck, Damaris Moreno. Direcció: Rafael Cruz.
05/11/2022, 17:00 h. Concert de banda.
Agrupación Musical Gayano Lluch. Director: Rafael Vizcaíno Cambra. Tots els públics. Pertanyent a la Cosomuval.
06/11/2022, 12:00 h. Concert.
Woman on Tap. Tots els públics.
Una proposta de viatge als anys cinquanta de la mà del trio
WOT (Woman on Tap), amb un repertori de doo wop, swing i rock
and roll. Intèrprets: Virginia Vila, Sandra Miralles y Yolanda García.

LES TENDETES

28-79-94-95-98-N10

C/ de Gregori Gea - C/ del Transatlàntic
23/09/2022, 19:00 h. Espectacle de circ.
Cia. Mínimo Pésimo: Máximo Óptimo. Públic familiar.
Circ de butxaca efectuat amb objectes quotidians on es
barregen les situacions més extravagants i divertides, amb els
millors números de circ.
24/09/2022, 12:00 h. Concert.
Saga Producciones: Tribut a Broadway. Tots els públics.
Recorregut pels grans musicals de Broadway. Intèrprets:
Carlos Mansa, Vanesa Gil.
14/10/2022, 19:00 h. Dansa contemporània + taller.
Yolanda Peña: Mis manos, mis codos, mis pies y mis brazos. Públic familiar.
Projecte que combina una actuació de dansa contemporània
més un taller de dansa en família. Quatre poesies conformen el
fil conductor de l’espectacle, al final del qual convida els xicotets
espectadors a realitzar un taller de moviment.
15/10/2022, 11:30 h. Contacontes.
Rosa Cózar & Ana Sánchez: Contando con mimo.
Públic familiar.
Tres contes que fusionen la narració oral i l’expressió corporal per
tal de portar-nos a connectar amb els missatges del cor, a transcendir les pors, compartir i tornar a connectar amb el tresor que
tenim a dins. Rosa Cózar, narradora; Ana Sánchez, mim.
05/11/2022, 12:00 h. Concert de banda.
Centro Instructivo Musical Tendetes. Director: Francisco
Mengual Sanfélix. Tots els públics.
Pertanyent a la Cosomuval.
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TORREFIEL

6-12-16-26-60-64-90-N10

Plaça del Bisbe Laguarda
08/10/2022, 19:30 h. Teatre infantil.
L’Horta Teatre: Rodar i rodar. Públic infantil.
Inspirat pels contes del gran escriptor italià Gianni Rodari, Pau, un explorador de territoris desconeguts, ens contarà les
seues aventures viatjant amb un llibre a fi de transmetre el gust
per la lectura. Idea original i intèrpret: Pau Blanco. Dramatúrgia:
Pau Blanco i Kika Garcelán.
09/10/2022, 17:00 h. Concert de banda.
Agrupación Musical de Massarrojos. Director: Ildefonso
Martos Carretero. Tots els públics.
Pertanyent a la Cosomuval.
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29/10/2022, 18:00 h. Concert de música pop.
Natali McPears. Tots els públics.
Trio acústic format per Natali McPears, veu; Pablo Monleón, guitarra; i Javi Cambra, saxo. Versions temes de soul i
rhythm & blues.
19/11/2022, 18:00 h. Màgia.
Nuel Galán. Públic jove/adult.
Especialitzat en la branca de manipulació, presenta la màgia amb un estil fresc i jove.
20/11/2022, 11:00 h. Taller de circ.
Baraka circ: Taller participatiu de circ. Públic infantil.
Descobrix com convertir-te en una estrella del circ en sols
una vesprada.

VARA DE QUART-TRES FORQUES

71-72-73-99-N5

Parc de la pèrgola del carrer d’Emili Lluch
23/09/2022, 19:30 h. Teatre infantil.
Cia. La Caixeta: Jugant amb Frozen. Públic infantil.
Dos germanes: una, somniadora; l'altra, entremaliada.
Amb les seues titelles, ens narraran el conte de la Regina de les
Neus. Autor i director: José Blasco. Intèrprets: Rosa Barberá i Eva
Cuevas. Titelles i vestuari: Reyes Pe.
24/09/2022, 19:30 h. Espectacle musical.
Cia. Berretín de Buenos Aires: Las orillas del tango.
Tots els públics.
El tango entrellaça la seua riquesa a través de la música, la lletra
i la dansa. Intèrprets: Analia Bueti, veu i direcció artística; Néstor
Zarzoso, piano i direcció musical; Gaspar Müller, bandoneó; Débora
Godoy i Carlos Guevara, coreografia i dansa.
14/10/2022, 17:30 h. Teatre infantil musical.
Cia. La Máquina Teatro: Schubert en el bosque, de Bálint
Santa i Bärbel Ganster. Públic infantil.
A través de la música melodiosa i romàntica de Schubert, este
espectacle proposa una passejada pel bosc i els prats de Viena.
Intèrprets: Ignacio Sanz Ferri, Gretel Stuyck. Direcció: Rafael Cruz.
15/10/2022, 17:30 h. Concert de banda.
Sociedad Musical La Unió de Tres Forques. Director: Vicente Reche Ruiz. Tots els públics. Pertanyent a la Cosomuval.
04/11/2022, 17:00 h. Contacontes.
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...
Direcció: Francesc Raga Rubio. Intèrpret: Joan Garcés.
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t’acosta la música de Bandes
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La Coordinadora de Societats Musicals Federades de la
ciutat de València (COSOMUVAL) és una associació cultural
sense ànim de lucre fundada el 8 de juliol de 1983, amb l’objectiu d’unir les societats musicals de la ciutat, defensar els seus
interessos i establir vincles més efectius entre elles.
Fruit d’este treball col·lectiu, la Coordinadora i l’Ajuntament
de València col·laboren amb la finalitat de fomentar i potenciar
la labor de caràcter cultural i musical que realitzen les societats
musicals de la ciutat. Exemple d’esta col·laboració entre la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals, el Palau de la Música
i la Cosomuval, és la seua participació des de l’any 2017 en les
campanyes culturals descentralitzades CULTURA ALS BARRIS
i CULTURA ALS POBLES DE VALÈNCIA, que contribuixen a
l’apropament de la música de banda al veïnat de la ciutat.
Des de la seua creació, la Coordinadora ha anat creixent i
desenvolupant una intensa activitat musical i social que posa
de manifest la dimensió del col·lectiu i que va culminar l’any
2018 amb l’atorgament per part de l’Ajuntament de València
de la Medalla d’or de la ciutat, com a mostra de reconeixement
per la labor desenvolupada per la Coordinadora i els seus
membres en els àmbits musical, artístic i cultural.
En l’actualitat la Coordinadora està formada per 26 societats que agrupen un total de 2.500 músics actius. En les seues
escoles de música s’impartix ensenyament musical a més de
3.400 educands i es proporciona ocupació a quasi 400 professionals, aglutinant al voltant de 6.000 socis.
Des de desembre de 2011 ostenta la presidència de la Coordinadora Miguel Hernández Ferrer, de la Unió Musical l’Horta
de Sant Marcel·lí.

Concerts de banda
MONTOLIVET
02/10/2022, 12:00 h
Agrupación Musical Santa
Cecilia del Grao
LA LLUM
08/10/2022, 18:00 h
Unió Musical Centre Històric
MARXALENES
08/10/2022, 18:00 h
Centro Instructivo Musical
Banda de Torrefiel
ELS ORRIOLS
08/10/2022, 18:00 h
Centro Instructivo Musical
de Benimaclet
TORREFIEL
09/10/2022, 17:00 h
Agrupación Musical de
Massarrojos
PATRAIX
15/10/2022, 17:00 h
Agrupación Musical Patraix

VARA DE QUARTTRES FORQUES
15/10/2022, 17:30 h.
Sociedad Musical La Unió
de Tres Forques
CAMPANAR
16/10/2022, 12:00 h
Banda de Música de
Campanar
L’HORT DE SENABRE
16/10/2022, 12:00 h
Unió Musical l’Horta de
Sant Marcel•lí
SANT ISIDRE
16/10/2022, 12:00 h
Agrupación Musical
San Isidro
LA CARRASCA
22/10/2022, 18:00 h
Sociedad Musical Poblados
Marítimos

LA MALVA-ROSA
22/10/2022, 18:00 h
Sociedad Musical Unión
de Pescadores del Cabañal

LES TENDETES
05/11/2022, 12:00 h
Centro Instructivo Musical
Tendetes

AIORA
23/10/2022, 12:00 h
Sociedad Ateneo Musical
del Puerto

SANT PAU
05/11/2022, 17:00 h
Agrupación Musical Gayano
Lluch

MALILLA
23/10/2022, 12:00 h
Centro Instructivo Musical
de Castellar-l’Oliveral

NATZARET
06/11/2022, 12:00 h
Centre de Música i Dansa
de Natzaret

SANT MARCEL•LÍ
23/10/2022, 12:00 h
Sociedad Musical Barrio
de Malilla

EL CABANYALCANYAMELAR
12/11/2022, 17:00 h
Sociedad Instructivo Musical
de El Palmar
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NOU MOLES
29/10/2022, 11:00 h
Agrupación Musical
Benicalap
BENICALAP
29/10/2022, 17:30 h
Agrupació Musical San José
de Pignatelli

PENYA-ROJA
13/11/2022, 12:00 h
A.C. Falla Impresora
Jerónima Galés – Litógrafo
Pascual Abad
LA RAIOSA
20/11/2022, 12:00 h
Agrupación Musical Carrera
Fuente de San Luis

El tutor burlat

t’acosta l’òpera

Vicente Martín i Soler
Òpera bufa en tres actes

Llibret de Filippo Livigni, basat en La finta semplice ossia Il Tutore Burlato
de Pasquale Mililotti
Les Arts Volant és un projecte de difusió cultural de Les Arts, en col·laboració amb l’Ajuntament de València, la Conselleria de Cultura i la Diputació
de València.
Repartiment

Equip creatiu

Violante
El tutor don Fabrizio
Pippo
El cavaller don Lelio
Anselmo
Menica

Saray García
Oleh Lebedyev
Omar Lara
Jorge Franco
Gonzalo Manglano
Larisa Stefan

Direcció d'escena
i escenografia
Jaume Policarpo
Vestuari
José María Adame
Il·luminació
Antonio Castro
Adaptació al valencià Enedina Lloris

LA XEREA. Divendres, 23 de setembre de 2022, 22 h. Plaça del Patriarca.
L’HORT DE SENABRE. Dissabte, 24 de setembre de 2022, 22 h.
Plaça de Segòvia.
NATZARET. Diumenge, 25 de setembre de 2022, 20 h.
Plaça del Santíssim Crist de Natzaret.
VELLUTERS. Divendres, 30 de setembre de 2022, 22 h. Plaça del Pilar.
EL CABANYAL-CANYAMELAR. Dissabte, 1 d’octubre de 2022, 22 h.
Plaça de l’Església dels Àngels.
MONTOLIVET. Diumenge, 2 d'octubre de 2022, 20 h. Plaça del Mestre
Vicent Ballester Fandos.
Descarrega el llibret i el dossier:
https://www.lesarts.com/el-tutor-burlat/

a l'aire lliure

Tots els actes són
d’accés lliure i gratuït
Esta programació pot patir canvis
d’última hora a causa de les condicions de l’oratge.
Per a accedir a la informació actualitzada
de la programació, consulta la web.

Dipòsit legal: V-2520-2022
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Col·laboren:

