abril/maig ‘08

DIVENDRES 4 D’ABRIL, 23.00h

DIVENDRES 18 D’ABRIL, 23.00h

DIVENDRES 9 DE MAIG, 23.00 h

POT DE PLOM TEATRE presenta:

BALLET ESPAÑOL FUSIÓN
presenta:

TEATRES DE LA GENERALITAT
VALENCIANA presenta:

EFEKTOS

EN AMORES INFLAMADA

CON LA IGLESIA
HEMOS TOPAO!
(L’HERETGE DE XÀTIVA
i altres històries)

Ballarines i percussionistes: ALMUDENA
ALCOVER, ALEJANDRA GARCÍA, SARA GIL,
SANDRA SASERA, ADRIANA BLANCO, ANA
I GARCÍA, LINA MARTÍNEZ, MARIA VALLE.
Música: JESÚS SERRANO.
Direcció: ISABEL PÉREZ.

Actor: XAVI CASTILLO
Text i Direcció: XAVI CASTILLO

o la pasión española del Medievo al
Renacimiento.
Dramatúrgia i direcció: ANTONI TORDERA
Música: PEP LLOPIS
Intèrprets: JOSÉ MONTESINOS I REYES RUIZ

VIBRANT I SENSACIONAL FUSIÓ DE
RITMES I COREOGRAFIES

REALMENT TOTS ELS TEMPS HAN SIGUT I
SÓN ROÏNS PER A LA POESIA. Probablement
perquè tots els temps són difícils per a la intensa
llibertat.

Aquest monòleg sorgeix de la necessitat d’explicar
al públic una sèrie d’episodis reals relacionats
amb la censura, arrel d’algunes paròdies
representades per l’actor Xavi Castillo. Els més
significatius són els casos de Xàtiva i Bocairent...
de moment.
Els fets van impulsar la companyia Pot de Plom
a buscar més material relacionat amb l’Església
per construir un nou espectacle: bisbes, papes,
retors, manifestacions, pederàsties, la Bíblia,
Aquilino Polaino, els condons, etc., etc.

Set escenes musicals, sense pauses, fan
transitar a l’espectador des dels ritmes més
moderns, com la batucada, fins als més
ancestrals com les danses àrabs, passant pel
flamenc, la guajira, el tango, la saeta ... Tot
tractat des d’un punt de vista molt contemporani
i amb percussió en directe . Rellevants, les
joves integrants de la companyia, en la doble
vessant tècnica de ballarines i percussionistes.
Tot un univers sonor i artístic.

Recital – espectacle al voltant de l’AMOR. Viatge
de música i versos, que arranca del jardí nocturn
d’amants hispanomusulmans, segueix pels horts
d’amors entre cortesans o per les festes clandestines
dels jueus, ...
En amores inflamada, - vers del poeta Juan de la
Cruz-, és un espectacle posat al servei de la
paraula. De la paraula inflamada per l’amor i el
desig, eixes passions comunes a totes les
religions, races, condicions i sexes.
A. TORDERA.

IDIOMA: VALENCIÀ / PREU: 6 ¤ baix - 4 ¤ dalt

IDIOMA: CASTELLÀ / PREU: 6 ¤ baix - 4 ¤ dalt

IDIOMA: CASTELLÀ / PREU: 6 ¤ baix - 4 ¤ dalt

GRAN DOSI D’IMPROVISACIÓ I ACTUALITAT
AMB MOLT D’HUMOR.

Avantatges:
Menors 27 anys i carnet de jubilat
25% de descompte.
(Excepte programació infantil i especial)

Adquisició de l'entrada:
Des de les 9.00h del dilluns anterior a cada espectacle al Centre d'Informació de l'Ajuntament i a la
taquilla des de mig hora abans del començament de l'espectacle.
Abonament:
Vàlid per a 5 espectacles, et permet retirar una entrada una setmana abans de la venda anticipada,
amb la qual cosa pots assegurar la teua assistència; té un preu de 30 euros. Caduca en un any. Una
vegada començada la venda anticipada, la retirada d'entrades estarà condicionada per les existències.
En cas que el preu de l'espectacle siga superior a 6 euros (o es tinga vigent un abonament anterior
al nou preu) se n'haurà d'abonar la diferència.
(NO vàlid per a programació infantil ni especial)

