
 Espectacle de pagament, abonament 25% descompte.

€

 1€ de l´entrada destinat a Vilafranca Solidària. (SOS Banya d´África)

Dijous,  7 de Juny de 2012

22:00- "Odisseu" , per Grup de Teatre Matilde Escuder (IES Vilafranca).
            A la Casa de Cultura.  (Tots els públics).
              El rei d’Ìtaca, Odisseu (L’Ulises dels romans), torna a casa després
             de la guerra de Troia. La seva supèrbia l’enfrontarà amb uns deus que
             tenen passions humanes i que dificultaran el seu retorn.
             El grup de teatre grecollatí “Matilde Escuder” està format per alumnat
             de l’IES Vilafranca, l’escola Blasc d’Alagó i vilafranquins adults.

22:30- "Eufòria" , per L´Horta Teatre. (València).
            A la Casa de Cultura. (Tots els públics).75min.
             Un espectacle que segurament no donarà resposta a preguntes com:
             Amb la que està caient, veurem algun dia la llum al final del túnel?
             Anem directes al cataclisme?
              I és que, siguem realistes, s’ha acabat l’alegria, s’ha acabat la tristesa,
             ara només queden la depressió... o l’eufòria.

12:00- "Guyi-Guyi" , per Periferia Teatro. (Murcia).
           A la Casa de Cultura. (Espectacle infantil, tots els públics).50min.
              Què passa quan els altres et veuen diferent? I quan tu et veus diferent
             als altres? En Guyi-Guyi és un cocodril que no sap que ho és. Haurà
             de seguir el seu instint i aprendre com ha d'actuar per ser un 'bon
             cocodril'.
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Dissabte, 9 de Juny de 2012

Divendres, 8 de Juny de 2012

22:20- "Inaguració de la Mostra" , per Associació Cultural Capsigrany.
             A la Casa de Cultura.

19:30- "La poética de les bambolles de sabó" , per Pep Bou  (Barcelona).
            A la Casa de Cultura. (Tots els públics).(60min.)
              Pep Bou, somniador d’impossibilitats i improbabilitats, porta més de
             vint anys de carrera professional encantant a tot tipus de públic amb
             les seues bombolles de sabó.
             Espectacle on  fa una selecció dels seus millors números.
             ÚNIC,ELEGANT, SORPRENENT, INÈDIT i UNIVERSAL.

€

23:00- "Anomalía Magnética" , per Markeliñe.  (País Basc).
             Poliesportiu. (Tots els públics).
                 Al principi era el mico i la seva fugida de la por. Després de l´evolució
              física, l'humà s'enfronta a una cruïlla vital: pertanyo a la Terra o
              ella em pertany? Un dubte, tal volta no resolt, que ens indica una
             altra evolució pendent: l’ètica.
              Anomalía Magnética és una intel·ligent e imaginativa experiència
               plàstica i escènica. La vida anava de veres i ens vam adonar més tard.

17:00- "Pirata Barba" , per Xarop Teatre. (Castelló).
            Plaça en Blasc d´Alagó. (Espectacle infantil, tots els públics).
               Espectacle  on l´utilització de ninots i titelles conviu amb el treball
              actoral. L´història és la del Pirata Barba , que després de tormentes,
                naufragis,…i  un viatge pel mar, en el que participe el pùblic, descubreix
              que el important és aprendre a viure.

18:30- "Esmuvi Batucada" (Vinaròs).
            Plaça en Blasc d´Alagó. (Acompanyament fins Casa de Cultura).
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Diumenge, 10 de Juny de 2012

16:30- "L´illa desconeguda" , per Markeliñe. (País Basc).
            A la Casa de Cultura. (Infantil, tots els públics) .
             Markeliñe proposa una aventura dins del teatre gestual i visual, en el
             qual es reivindica aquella mirada cap a l'horitzó. Buscar la nostra illa
             desconeguda és defensar el nostre dret a desenvolupar les nostres
             potencialitats i la nostra responsabilitat amb el nostre destí.

18:00- "Asúcar!" , per Alaigua Teatre. (Lleida).
            Plaça En Blasc d´Alagó. (Tots els públics).
             Animació amb música en directe. ASÚCAR! pretén retre homenatge a
             la gran artista cubana Celia Cruz. Un espectacle d'animació per a
             tothom on proposem una divulgació de l'aportació de les músiques
             llatines a la cultura popular de tot el món sense oblidar el component
             lúdic i humorísic de les animacions infantils.

€

01:00-  Disco-Mòvil "ECLIPSE" .
            Al Parador de Festes.  (Entrada gratuïta acompanyant batucada).€

 Exposició
 "20 anys, La Xalera".

     Casa de Cultura. (del 7 al 10 de Juny)

00:15- "Esmuvi Batucada" (Vinaròs).
            Poliesportiu. (Acompanyament fins al Parador de Festes).

M
ar

ke
liñ

e 
(L

´il
la

)

Al
ai

gu
a 

Te
at

re
Xa

ro
p 

Te
at

re


