
GALIOT CATALUNYA “MUNDO TÍTERE”  
2 i 3 Desembre. De 11 a 14  i de 16 a 19 h.
Cigarreres (Jardí). Familiar. Entrada 2 € 
Passes de 15 min.  Aforament de 25 persones.

En mig d’una plaça, una carpa. Un 
espai xicotet, íntim i recollit, cons-
truït amb fusta i ferro reciclat. En 
el seu interior, un petit viatge dins 
d’una cúpula amb 30 caixes conver-
tides en finestres i diferents meca-
nismes per a conèixer la cultura de 
les titelles de diferents països. ¡¡Pas-
sa, entra, mira, toca i gaudeix!!  

ANGELES DE TRAPO 
URUGUAY / ESPANYA
“EL CARRUAJE DE LOS SUEÑOS” 
2 Desembre - 18 h i 3 Desembre - 12 h. 
CAIXA NEGRA (Cigarreres). Familiar. Entrada 6 €

Preparant-se, ha arribat el carruatge amb un 
il·lustre creador de somnis! El Sr. Andersen ve 
acompanyat.... Oh!! El carruatge en un teatre 
de titelles ja s’ha transformat i, per l’escenari, fa 
la seua entrada l’emperador. Esteu molt atents 
per què amb les titelles i la música quatre histò-
ries contarem avui.

PÀMPOL ALACANT 
“ANIMALIA”  
1 Desembre - 18 h.  
C.S. Nº 4 “Gastón Castelló” 
(C/ Pino Santo, nº 1)
Familiar. Gratuïta amb invitació

Tot està preparat per a que comence l’espectacle; el públic, l’escenari, els 
tramoistes,… però els actors no arriben. Finalment les titelles decideixen 
traure avant la funció, amb l’ajuda dels tramoistes. Representaran els 
nombres que ells somniaren i que els seues caps no els deixen realitzar.
Un divertit muntatge que compagina actors i titelles, música i cançons i 
moltíssim bon humor.

“YO TAMBIÉN SOY PETER PAN”  
5 Desembre - 18 h.  Teatre Arniches.
Familiar  (+ 6 anys). Entrada 7 €.

Tres germans adults es reuneixen en la casa de 
la seua iaia. Ja no viu ningú allí, la casa està de-
socupada, a excepció d’un munt de trastos in-
servibles que hi ha que tirar a la brossa, per què 
en un moment arribaran els possibles compra-
dors, cadascun amb la intenció de transformar 
la casa en alguna cosa diferent: un centre de 
majors, una particular acadèmia d’ensenya-
ment o una pizzeria. Però en la casa de la iaia, 
encara permaneix la feliç infància dels tres ger-
mans i pareix que encara tenen ganes de jugar...

GUIGNOL A ROULETTE SUïSSA
“DETRAS DE MI CASA” (Idioma: Castellà)

8 Desembre - 12,30 h. Parc El Palmeral 
9 Desembre - 12,30 h. Parc Lo Morant
Familiar. Entrada lliure.

En el seu jardí Bonifacio i 
els seus amics es giten en 
la gespa per a mirar els nú-
vols. Cerca, el governador 
de la ciutat gris ordena as-
faltar i construir. Els obrers 
Pim i Pam s’agiten i causen 
estralls. En l’obra “Detrás 
de mi casa” hi haurà baralla 
per suposat, però també 
rialles i tendresa.

TRES TIGRES ARGENTINA 
“EL SUEÑO DE TRUCAS”
8 Desembre - 12 h. Llotja del peix. 
9 Desembre - 13 h. Castell Sta. Bàrbara. Familiar. Entrada lliure.

Una iaia li conta a la seua néta la his-
tòria d’un pintor que viu en l’àtic de 
la seua casa quan ella era jove. Tru-
cas, un artista plàstic de carrer que 
arriba a la seua habitació després 
d’un dur dia de treball. Finalment es  
dorm i protagonitza un “somni real”...

THÊÀTRE DE L’ALAMBRE BÈLGICA
“EL DOMADOR DE VIENTOS” (Idioma: Castellà) 

8 Desembre - 18 h.
Cigarreres (Caixa Negra).
Familiar (+ de 6 anys). 

Entrada 6 €

Aristides Rascafria, l’últim Do-
mador de Vents, s’adona que 
els vents, al haver estat tant 
perseguits, s’han  anat i s’han 
refugiat en tuberies abando-
nades, recipients tancats o ai-
res condicionats.  Esta màgica 

història ens conta l’epopeia dels Domadors de Vents des de la gran Calma 
Original, a l’estornut creador, passant per Mamy Borrasca, o alguns dels  il-
lustres  Domadors... 

ZERO EN CONDUCTA CATALUNYA
“LA DERNIÈRE DANCE DE BRIGITTE” (Sense text)

7 Desembre - 20 h. 
Casa de la Música (Cigarreres)
Familiar (+8 anys). Entrada 7 €

Benvinguts al darrer ball de 
Brigitte!! Un projecte de mim 
corporal, titelles, dansa i tea-
tre visual al servei d’una his-
tòria sense text, impossible de 
narrar amb paraules. Brigitte 
té tants anys que els seus re-
cords estan en blanc i negre. 
Tants, tants que si li pregun-
tes l’edat et dirà: “-Molts i uns 
quants més”. Però Brigitte sap que ha arribat l’hora, el moment exacte en el 
que el seu darrer segon es farà etern i ja no té sentit acumular més temps. 
Abans de marxar Brigitte farà el seu equipatge omplint la seua caixeta 
d’aquells records que la mantinguen viva per última vegada.

LA CANICA MADRID “LA SIRENITA”
9 Desembre - 18 h. Teatre Arniches.
Familiar. Entrada 7 €

“Més enllà de l ‘horitzó, en alta mar, l’aigua és d’un blau tant intens com els 
pètals  més blaus d’un bell blauet, i clara com el  cristall més pur; però és 
tan profund que cap ancora arribaria mai a tocar el fons. Allí és on viuen 
els habitants de la mar ...”. Dos actrius escenifiquen amb objectes varis una 
suggerent adaptació del fa-
mós conte.  
Una versió on la Sireneta 
no tindrà que renunciar a la 
seua naturalesa ni al seu do 
més preuat, la seua veu, per 
a deixar-se portar per la ma-
rea de l’amor.

A LA SOMBRITA ANDALUSIA
“CUENTO DE POCAS LUCES”
7 Desembre - 12 i 18 h.
Cigarreres (Caixa Negra). Familiar. Entrada 6 €

Un passeig pels orígens dels “contes”, des de les cavernes amb el descobriment del 
foc, fent una recreació de quina podia ser la 
primera representació. El descobriment de 
la música i els ritmes, la utilització d’objec-
tes i la fabricació de ferramentes, serviran 
per a inspirar els nous contes, passant per 
ombres de mans i corporals a la utilització 
d’objectes i titelles articulades. Per últim, les 
projeccions i els efectes visuals artesans, just 
abans de la invenció del cinema.

EL ARBOL ROJO MÚRCIA
“DE CONQUISTADORES Y HOMBRES ”

4 Desembre - 18 h. 
C. S. nº 3 “Felicidad Sanchez” 
(Av. Alcalde Lorenzo Carbonell, nº 38)
Familiar (+ 6 anys). Gratuïta amb invitació.

Adaptació de dos contes, que mitjançant om-
bres i transparències donen vida a les paraules. 
Un apropament al tema de les guerres i la vio-
lència amb una perspectiva singular.

“EL SUEÑO DE LUCIA”
5 Desembre - Funció concertada.
Hospital General (Aula pedagògica).

Lucia és una xiqueta que durant un dia 
de tempestat decidix pujar a la seua habitació 
a llegir i jugar amb els seus joguets i viatjar, 
refugiant-se en els seus somnis...

TEATRO EN UM TRIZ BRASIL 
“PINOQUIO; ETC. Y TAL”
6 Desembre - 18’30 h. Familiar.
Teatre Arniches. Entrada 7€

L’obra transcorre en l’ambient d’una fuste-
ria on, després de rebre una comanda inu-
sitada, quatre fusters recorden a Pinotxo i, 
mitjançant materials existents en la fusteria, 
decideixen contar passatges del conte. Els 
xerracs són el monstre marí que tragava a 
Gepeto, el martell es converteix en un per-
sonatge de teatre ambulant...

HOLOQUÉ CATALUNYA
“ONIRICO INTERIOR”
8 ,9 i 10 Desembre - De 11 a 14 i de 16 a 19 h. Cigarreres (Jardí)
Passes de 15 min. Aforament 15 persones.   
Familiar. Entrada 3 €

Una peça breu per a tots els 
públics en que un actor-ma-
nipulador interactua amb 
titelles “estilogràfiques”. El 
protagonista, Hakan, pateix 
una apagada . Ací comença 
un viatge per a recuperar la 
llum, que compartirà amb 
distints objectes personals 
que prenen vida i amb ho-
logrames molt reals mitjan-
çant el món dels somnis.

LEJO HOLANDA
“MANOS ARRIBA”
6 Desembre - 12 i 17 h.
Cigarreras (Caja Negra)
Familiar (+ 4 anys). Sense text. Entrada 6 €

LEJO presenta com a mínim de recursos un teatre únic. Els seues senzills per-
sonatges creats amb mans nues i ulls de fusta, apareixen de forma sorprenent, 
donant motiu  a divertides situacions. Al finalitzar l’espectacle LEJO ensenyarà 
als espectadors a construir una titella.

MIXTAMIXTA

MIXTA

MIXTA

MIXTA

EL RETABLO MADRID
“ALICIA”
3 Desembre - 18 h. Teatre Arniches
Familiar (+ de 6 anys). Entrada 7€

Dos actrius escenefi-
quen amb danses, màs-
cares, objectes i altres re-
cursos teatrals algunes 
de les escenes del relat 
anglès. Un món que és a 
la vegada atractiu i repel-
lent, misteriós, racional i 
absurd. Una aventura 
per a Alicia  que la porta 
a peregrinar per un país 
imaginari...

MIXTA

MIXTA

MIXTA

JAVIER ARANDA 
ARAGÓN “PARIAS”
6 Desembre - 20 h. 
Cigarreres (Caixa Negra)
Adult. Entrada 6 €

En  “PARIAS”  la relació entre el ninot i el titellaire 
arriba a un grau d’intimitat que estremeix. Ací les 
titelles són el símbol brillant de la degradació i 
la marginació de l’ésser humà. Les seus històries 
desperten emocions que ens fan prendre consci-
ència de que estem vius. Una obra que commou 
i obliga a la reflexió, que reprèn temes del teatre 
clàssic i torna a l’escenari la seua funció social.

MIXTA

VÀRIAS

VÀRIAS

GUANT

GUANT

MAS CHULA QUE UN 8 ALACANT 
“HISTORIAS DE LA ABUELA CIRUELA”
2 Desembre - 11,30 h. Mercat Carolines (C/ Sant. Carles, 23)
Familiar. Entrada gratuïta.

La iaia Ciruela i el seu famolenc com-
pany, l’esquirol Pilla, ens contaran la 
història de l’home que es creia amb la 
pitjor sort del món. Junts ens embar-
carem en una divertida aventura per 
a trobar al Gran Mag, qui li donarà un 
bon consell per a trobar la bona sort...”

GUANT

SOMBRES

OMBRES

MICROTITELLA



Informació general
• Entrada limitada per l’aforament dels locals i les característiques de l’espectacle.

• En cas de pluja, els espectacles que  es realitzen a l’aire lliure, es traslladaren 
(si és possible) al Centre Cultural Cigarreres (Secadero). 

• Es prega prestar atenció a les indicacions de l’edat recomanada (públic). 

• Es prega puntualitat.

• No està permesa la realització de fotos, vídeos, etc…sense el permís exprés 
de l’organització.

PREU DE LES ENTRADES
• CAIXA NEGRA (Cigarreres)                                                                                 6 euros

C/ San Carlos, nº 78

• TEATRE ARNICHES - CASA DE LA MÚSICA  (Cigarreres)    7 euros
  Av. Aguilera, nº 1   -  C/ San Carlos, nº 78 

VENDA DE LOCALITATS
En el mateix lloc de l’actuació des de 90’. abans de l’inici. 
Es podran adquirir també entrades per a altres espectacles.

Venda anticipada de localitats 
a partir del dia 22 de novembre:  
Telèfon d’atenció al públic:                      91 487 9637

MÉS INFORMACIÓ
Centre Municipal de les Arts - Pza. Quijano, nº 2.
Més informació: http://festititeres.alicante.es 
Correu: cultura.difusion@alicante.es    

Activitats paral·leles
EXPOSICIÓ “PENDIENTES DE UN HILO”

1 al 30 Desembre 
10 a 14 i 16 a 20 h. (dimarts a dissabte). Diumenge 10 a 14 h 
Llotja del Peix (Sala C). Accés gratuït.

Una col·lecció de titelles de diferents cultures i de 
personatges exòtics que ens introduïxen en la riquesa 
i universalitat d’esta manera de fer teatre en: Xina, 
Turquia, Rep. Txeca, Itàlia, Java, Vietnam, Rússia, Brasil, 
Mali, India... i tants altres llocs del món. La col·lecció, 
propietat del Centre de Titelles d’Alacant (CTE) , 
inclou també un ampli palmito de cartells, fotografies 
i documents que il·lustraran als interessats.

EXPOSICIÓ “TÍTERES EN EL ESCAPARATE”
1 al 10 Desembre - Horari comercial.
Comerços participants. Accés gratuït.

Una sorpresa per al vianant que descobrirà com 
els titelles han conquistat, de forma insospitada, 
aparadors o racons del seu itinerari, camuflats 
d’andròmines animats.

MOSTRA AMATEUR DE TITELLES
4 i 5 Desembre - 10 a 13 h.  Lloc: Cigarreres (Caixa Negra) 
Familiar. Accés gratuït (mitjançant invitació). Aforament de la sala, limitat.

Un espai per donar a conèixer 
propostes en petit format (15’ 
max.) que busca fomentar la 
creació de titelles  de manera 
activa i descobrir nous artistes.

TALLER “TITELLES EN FAMILIA” 
2 i 10 de Desembre - 11’30 a 14 h. en Cigarreres (Jardí). Places Limitades.            

Posarem la imaginació a 
treballar per a reciclar i crear 
amb materials simples, els 
artefactes més simpàtics, 
els titelles més animats i els 
objectes més singulars que 
se’ns ocórreguen.

CURS PER A DOCENTS “Titelles: Recurs Educatiu”
13 al 29 Novembre - Lloc: CREM.  Places Limitades. (Inscripció prèvia) 
Organitza: CEFIRE Alacant. + info: http://CEFIRE D’ALACANT

El curs abasta de manera pràctica la construcció de titelles amb diferents 
tècniques i creació de petites obres teatrals.

ORGANITZA  i  PATROCINA

COL·LABOREN:

Programació general
1

divendres

3
diumenge

2
dissabte

PAMPOL ALACANT
“ANIMALIA”
C. C. “Gastón Castelló”. 18 h. - Familiar

MÁS CHULA QUE UN 8 ALACANT
“HISTORIAS DE LA ABUELA CIRUELA” 
Mercat Carolines - 11’30 h. - Familiar

GALIOT CATALUNYA
“MUNDO TÍTERE” 
Cigarreres (Jardí) - 11 a 14 i 16 a 19 h. - Familiar

ÁNGELES DE TRAPO URUGUAY/ESPANYA
“EL CARRUAJE DE LOS SUEÑOS” 
Cigarreres (Caixa Negra) - 18 h. - Familiar

GALIOT CATALUNYA
“MUNDO TÍTERE”
Cigarreres (Jardí) - 11 a 14 i 16 a 19 h. - Familiar

ÁNGELES DE TRAPO URUGUAY/ESPANYA
“EL CARRUAJE DE LOS SUEÑOS”
Cigarreres (Caixa Negra) - 12 h. - Familiar 

EL RETABLO MADRID
“ALICIA”
 Teatre Arniches. 18 h. - Familiar (+ 6 anys)

EL ÁRBOL ROJO MÚRCIA
“DE CONQUISTADORES Y HOMBRES”
C. C. “Felicidad Sánchez”. 18 h. - Familiar (+ 6 anys)

EL ÁRBOL ROJO MÚRCIA
“EL SUEÑO DE LUCÍA”
HP. GRAL. (Aula pedagògica) - Función concertada

PAMPOL ALACANT
“YO TAMBIÉN SOY PETER PAN”
Teatre Arniches. 18 h. - Familiar (+ 6 anys)

LEJO HOLANDA
“MANOS ARRIBA” 
Cigarreres (Caixa Negra). 12 i 17 h. - Familiar (+ 4 anys)

TEATRO EN UM TRIZ BRASIL
“PINOQUIO; ETC. Y TAL” 
Teatre Arniches. 18’30 h.  Familiar

5
dimarts

4
dilluns

7
dijous

6
dimecres

6
dimecres

8
divendres

9
dissabte

10
diumenge

JAVIER ARANDA ARAGÓ
“PARIAS”
Cigarreres (Caixa Negra). 20 h. - Adult

A LA SOMBRITA ANDALUSIA
“CUENTOS DE POCAS LUCES” 
Cigarreres (Caixa Negra) - 12 i 18 h. - Familiar

ZERO EN CONDUCTA CATALUNYA
“LA DERNIER DANCE DE BRIGITTE” 
Cigarreres (Casa de la Música). 20 h. - Familiar (+ 8 anys) 

HOLOQUÉ CATALUNYA
“ONÍRICO INTERIOR”
Cigarreres (Jardí) - 11 a 14 i 16 a 19 h. - Familiar

TRES TIGRES ARGENTINA
“EL SUEÑO DE TRUCAS”
Llotja del peix - 12 h. - Familiar

GUIGNOL A ROULETTE SUÏSSA
“DETRÁS DE MI CASA”
Parc Palmeral. 12’30 h. Familiar 

THÊÀTRE DE L’ALAMBRE BÈLGICA
“EL DOMADOR DE LOS VIENTOS”
Cigarreres (Caixa Negra) -18 h. - Familiar (+ 6 anys)

HOLOQUÉ CATALUNYA
“ONÍRICO INTERIOR”
Cigarreres (Jardí). 11 a 14 i 16 a 19 h. - Familiar

GUIGNOL A ROULETTE SUÏSSA
“DETRAS DE MI CASA” 
Parc Lo Morant. 12’30 h. Familiar

TRES TIGRES ARGENTINA
“EL SUEÑO DE TRUCAS” 
Castell Stª Barbara. 13 h. Familiar

LA CANICA MADRID
“LA SIRENITA” 
Teatre Arniches. 18 h.  Familiar

HOLOQUÉ CATALUNYA
“ONÍRICO INTERIOR”
Cigarreres (Jardí) - 11 a 14 h. - Familiar
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Alacant de l ’1 al  10 de desembre de 2017


