


PROGRAMACIO

DISSABTE 11
PROGRAMACIO

DIUMENGE 12
El muralista Elías Taño, amb llarga experiència dibuixant en els murs 
com una manera de comunicar-nos amb la nostra comunitat, ens 
guiarà en la pintura col·lectiva en la Plaça de la Glorieta.

PINTURA COL·LECTIVA - Elías Taño 11:00 h

Tot el talent i treball de les nostres teatreres juvenils en la mostra de 
xicotetes peces dirigides per la professora de teatre Lola Sanherme-
lando en el Saló d'Actes de l'Ajuntament.

ES LLOGA HABITACIÓ - Alumnat Institut La Vall de Segó 12:00 h

Art plàstica realitzada en directe, pintura en acció de tall abstracte i 
caràcter gestual amb pintures que reaccionen a la llum. A més 
d'exposició de l'artista en el Parc de la Canaleta. També a les 16:30

ACTION PAINTING FLOW ART - Marta Lucas/Oceanika 13:00 h

Ballarines 6 a 11 anys i les seues coreografies de Hip-Hop de les 
mans de la professora Ana Salvador Queralt en la Plaça del Mercat.

FAURA DANCE CREW! - Grup de Ball Urbà de Faura 17:30 h

FEMMES és el cant reivindicatiu de tres octogenàries que planten 
cara a la mort i riuen de la vida, amb ironia, molt d'humor i una mica 
de mala llet. És un espectacle de carrer, clown, itinerant, sense text, 
que comença en la Plaça Mestre Garcés.

FEMMES - Hortzmuga Teatroa 18:30 h

Juan, el protagonista al costat del seu encantador organillo, 
intentarà delectar al seu públic amb un espectacle de ball, això sí, 
amb l'ajuda obligada dels assistents a l'espectacle, creant un 
esdeveniment on tots seran partícips en la Plaça de L’Hostal.

DANS - Adrian Schvarztein 19:45 h

Direcció Alex Guerra i assistent direcció Pere Bodí. 
Numància és un espectacle de dansa lliurement extret de l’obra
teatral “La Destrucció de Numància” de Miguel de Cervantes. 
Entre carrer de la Canaleta i plaça Dr. Fleming.

NUMÀNCIA - Producció FaurArt 22:30 h

Un passeig que ens portarà a punts emblemàtics del nostre 
patrimoni mentre escoltem les seues històries per a visitar, descobrir 

i aprendre sobre Faura. Eixirem des de la Plaça d’Almorig.

RUTA PATRIMONI - Carmen Rosario10:30 h

Continuarem pintant col·lectivament al costat del muralista Elías 
Taño en la Plaça de la Glorieta.

PINTURA COL·LECTIVA - Elías Taño11:30 h

Jocs per a gent xicoteta i gent no tan xicoteta. Grans jocs de fusta 
per a manipular, col·laborar i aprendre divertinti-se, estaran muntats 

en la Plaça de la Glorieta.

JOCS DE FUSTA - Ludobús Kukuta12:30 h

Acabarem la pintura col·lectivament al costat del muralista Elías 
Taño en la Plaça de la Glorieta.

PINTURA COL·LECTIVA - Elías Taño17:30 h

Una parella de nuvis estan preparats per a casar-se, on siga, estan 
buscant als seus convidats, als seus padrins i als seus testimonis. Una 

absurda peça teatral de carrer on els convidats fotografiats es convertiran 
en còmplices d'una paròdia que comença en l'església de la Plaça Major

LA BODA - Callejeatro18:30 h

Espectacle de clown on dues dones policies apareixen d'improvís en la 
Plaça del Mercat. Encarregades de mantenir l'ordre i la seguretat, 
despleguen totes les seves forces amb la finalitat d'ensenyar a la 

població que tot està baix control…o quasi tot… o res.

LAS POLIS - Las Polis duo clown19:45 h

Exposició fotogràfica: De Calderona a Espadà, espai natural protegit - 
Acció ecologista Agró en la Plaça de L’Ajuntament

ACTIVITAT PARALEL·LA


