
L’ESTAQUIROT CATALUNYA
“ANTÓN COMODÓN”  
2 desembre - 18 h.
Cigarreres (Caixa Negra)
Familiar. Entrada 5 €

“EN JAN TOTLIFAN”  Idioma: català
3 desembre - 12 h. Cigarreres (Caixa Negra)
Familiar. Entrada 5 €

Aquestas és la història d’Antón a qui de menut en sa casa tot li ho feien, no 
cal que aprenguera res. No sabia viure sense ajuda ni vestir-se, ni tan sols 
menjar-se la sopa... Un dia va decidir anar-se’n de viatge a buscar el seu amic 
Nicolás a les Illes Verdes i en el camí va aprendre moltes coses i aleshores...

APU TEATRO PERÚ “PACHAMAMA”  
Del 3 al 6 desembre 
De 12 a 14 i de 16 a 18 h. 
Cigarreres (Jardí)
Familiar. 2 € (Passades de 3 min.)

Pachamama és una obra d’animació Lambe 
Lambe, amb objectes en miniatura dins d’una 
caixa de 40 centímetres cúbics. Té una duració 
de tres minuts per a un sol espectador i ens par-

la sobre la conservació de la natura, la solidaritat, la reconciliació i l’amor per 
nosaltres i per la nostra terra.

PÀMPOL
ALACANT
“SABORES”  
1 desembre - 17’30 h.  
Centre Social “Felicidad Sánchez”
Avda. Alcalde Lorenzo Carbonell, 30
Familiar. Entrada lliure

Tres grans de la cuina mundial es citen en la gala Nyam, Nyam. Entre perols i 
cançons, SABORES ens presenta  una comèdia quasi musical que amb humor 
i curioses receptes culinàries, ens permet assaborir el teatre familiar cuinat 
amb gran sensibilitat i un gust exquisit.

TRAMANT TEATRE VALÈNCIA
“CARTAS DEL QUIJOTE”
1 desembre - 18 h. Cigarreres (Caixa Negra)
Familiar (+ 5 anys). Entrada 5 €

Don Pasqual, el mestre acabat d’arribar al 
poble, troba a Aldonza una ajudant que li 
ajuda en els quefers de l’escola...  
Una carta de l’àvia d’Aldonza, desvetlarà 
la seua relació amb el Quixot... Una his-
tòria que ens acosta a personatges d’ahir 
i de sempre, que apareixen de la mà de 
simples objectes que adquireixen vida.

ESPEJO NEGRO ANDALUSIA
“OSCAR, EL NIÑO DORMIDO”
7 desembre - 18 h. Teatre Principal 
Familiar (+ 7 anys). Entrada 10 €

Aquesta és la història d’Òscar, un xiquet que va quedar submergit en un 
llarg i profund somni de nou mesos sense poder moure’s. Però una veu a l’oï-

da d’Òscar li deia que havia 
de despertar-se i tornar a 
córrer i a jugar amb la seua 
germana Lucia. I deixar-se 
de contes i anar al col.legi 
amb els seus companys i 
amics...i jugar al bàsquet 
com feia totes les vespra-
des... Un matí fred d’hivern, 
una cosa extraordinària va 
passar...i Òscar va badallar i 
va despertar... PREMI FETEN 
2016 AL MILLOR ESPECTA-
CLE DE GRAN FORMAT. 

JULIA SIGLIANO ARGENTINA
“EL MUNDO DE DONDO”  
8 desembre - 12 h. Teatre Arniches 
Familiar. Entrada 5 € 

La curiositat d’imaginar què fan els xiquets 
abans de nàixer dins la panxa de mamà va 
ser l’inici per a crear El mundo de Dondo. Un 
món redó, acollidor dins i desafiant fora. 
L’escenari es transforma en diferents espais: 
la panxa de mamà, l’habitació del xiquet, 
els somnis, l’amor... Tot comptat amb gran 
sensibilitat i varietat de recursos artístics. La 
interacció dels personatges amb el públic fa 
que l’espectacle el disfruten xiquets i adults.
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LA FONTANA (Figures Animades)
PORTUGAL
“PEREGRINAÇAO”
Idioma: castellà

6 desembre - 20 h. Teatre Arniches
Juvenil/Adult. Entrada 5 €

Fernando Mendes Pinto, navegant i 
aventurer portugués, va relatar les mol-
tes i molt estranyes aventures que va 
veure i viure en els més llunyans regnes 
i senyorius d’orient en el seu llibre “Pe-
regrinaçao”, allà pel final del segle XVI. 
Traduït ara al llenguatge teatral en un 
escenari multimèdia, a semblança d’un 
estudi de cinema, la interpretació de 
l’obra esdevé màgicament seductora 
mitjançant unes imatges que captiva-
ran el públic.

“MAMULENGO CAPIROTO”
Idioma: castellà
7 desembre - 11’30 i 13 h.
Castell Sta. Bárbara
Familiar. Entrada lliure

Mamulengo és el nom amb què al Brasil 
es coneix el teatre popular de titelles 
amb guant, que s’utilitza en festes i fi-
res per animar el públic. Amb un humor 
hil.larant parodien el poder i se’n venjen 
d’ell mitjançant el sarcasme. Les històri-
es, inspirades en la quotidianeïtat, estan 
generalment improvisades, depenent 
de les circumstàncies i la reacció del pú-
blic. Una de les joies del patrimoni histò-
ric i cultural del Brasil.

ARENA EN LOS BOLSILLOS
ANDALUSIA “PEQUEÑA MAX”
8 desembre - 17 i 18 h. (duració 30’) Cigarreres (Caixa Negra)
Familiar (xiquets de bolquers i primera infància). Entrada 5 €

Aquesta companyia de teatre de Granada 
especialitzada en propostes escèniques per a 
xiquets de bolquers i primera infància. La de-
licadesa dels seus treballs i la màgica conne-
xió que tenen amb el seu public menut l’han 
convertida en una companyia de referència, 
premiada en l’àmbit nacional i internacional. 
“PEQUEÑA MAX”  és una delicada història que 
ens parala de la meravellosa capacitat de l’in-
fància de crear i recrear mons inventats i amics 
imaginaris, i una mirada tendra cap aquells als 
que obstinadament anomenem “diferents”.

ESCENOART VALÈNCIA “IAIOS”
5 desembre - 17 i 19 h. Cigarreres (Caixa Negra)
Familiar (+ 5 anys). Entrada 5 €

“Iaios”, un espectacle amb el qual, mit-
jançant els jocs dels protagonistes, es va 
tenyint la història dels avantpassats més 
pròxims de Vorín i Xavi... Busca que bus-
caràs, pugen a les golfes i, regirant entre 
caixes i baguls, troben objectes personals 
del iaio Salvador. 
El vincle que lliga els xiquets a un passat 
i a una memòria són un regal de vida 
perque sense la història familiar els dos 
xiquets no existirien.

LE DUE E UN QUARTO
ITÀLIA “SENZA DENTI” Sense text

4 desembre - de 11’30 a 13,30 h. Esplanada
Espectacle itinerant. Familiar. Entrada lliure

Un xiquet de bolquers travessa la ciutat dins del seu cot-
xet, amb les seues ganyotes i ocurrències va despertant la 
curiositat i tendresa entre els vianants. Un espectacle iti-
nerant, còmic, grotesc, basat en el joc i la complicitat entre 
el públic i el ninot, que no perdrà l’oportunitat de fer riure 
amb la ingenuïtat i la crueltat dels xiquets i els adults, amb 
xicotetes dosis d’ironia.

BÚHO TEATRO ANDALUSIA
“CONTANDO JOROBAS”
6 desembre - 17 h. Cigarreres (Casa de la Música)
Familiar. Entrada 5 €

Conta la història d’un simpàtic camell 
de quatre geps que, junt a altres habi-
tants del desert, ens faran transitar per 
les més variades aventures i peripècies. 
Un viatge dels sentits que ens convida 
a crear jugant, contant i cantant. Músi-
ca i matemàtiques es donen la mà en 
aquest particular conte.

“LA RATITA PRESUMIDA”
8 desembre - 12’30 h. Parc El Palmerar.
Familiar. Entrada lliure

La Ratita Presumida es veurà embolicada en 
els seus desficacis. Pretenents i herois d’asfalt 
es donen cita en aquesta gran marató de per-
sonatges per aconseguir la Rateta. Partint de 
la versió del conte clàssic, aquesta obra pretén 
trencar els estereotips que estan representats 
en els distints pretendents que té la rateta, per 
a fer una lectura crítica i actual d’aquest relat.

LA CHANA CASTELLA-LLEÓ
“GAUDEAMUS ”
3 desembre - 19 h. Teatre Arniches
Juvenil/Adult. Entrada 5 €

“Segur que mai han vist Cervantes interpretat 
d’aquesta manera. Gaudeamus és una versió 
libèrrima d’El licenciado vidriera”. Ara tenen 
l’oportunitat de veure aquesta obra portada al 
sucós, enginyós, divertit, fantàstic i boig món 
del Teatre d’Objectes. El mateix Cervantes ha 
dit de GAUDEAMUS: “M’agrada molt més que 
l’original, no haurien de perdre-se-la”.

MARIONETES 
NOMADES CATALUNYA
“EL TESORO DEL PIRATA”
4 desembre - 12’30 h. Parc Lo Morant
5 desembre - 16 h. Castell Sta. Bàrbara
Familiar. Entrada lliure

Després d’afonar-se el seu vaixell, el capità Trujillo desperta en una illa deser-
ta. O no tan deserta! Allí s’assabentarà de l’existència d’un tresor amagat. Com 
el trobarà? Qui l’ajudarà? Quins perills haurà d’afrontar? Una història plena 
d’acció, humor i tendresa que farà embogir els més menuts i que guanyarà la 
complicitat dels més majors.

FABRICA DE PARAULES ALACANT
“CUENTOS DEL BAOBAB”
6 desembre - 12’30 h. Cigarreres (Caixa Negra)
Familiar (+ 3 anys). Entrada 5 €

Dos narradors de històries apareixen 
en escena, ens conviden a reunir-nos 
als peus del gran Baobab, l’arbre sa-
grat i màgic. Cuentos del Baobab és 
un muntatge que investiga i recupe-
ra contes tradicionals del continent 
africà, ritmes i cants, que van enca-
denant-se mitjançant els records dels 
seus protagonistes. Un somni per a 
l’econtre intercultural i l’acostament a 
un continent colorista ple d’una vitali-
tat desbordant.

MANICOMIO DE MUÑECOS
COLÒMBIA “EL ZAPATERO Y LOS DUENDES”
4 desembre - 12 i 18 h. Cigarreres (Caixa Negra)
Familiar. Entrada 5 €

Aquesta és la història d’Agapito, un vellet sabater, treballador i bona persona, 
que dia rere dia li costa més treballar perque ja no s’hi veu bé i les seues mans 
són cada vegada més lentes. Per aquest 
motiu, ja no guanya massa diners i ell i la 
seua dona Júlia tenen problemes. Una nit 
mentre dormen, arriben uns simpàtics 
follets que són la seua salvació. Divertit i 
emotiu homenatge per a tota la família. 

TEATRO ELE CATALUNYA “ROULETTES”
3 desembre - 11’30 i 13 h.
Cigarreres (Jardí)
Familiar. Entrada lliure

5 desembre
Hospital General (Aula pedagògica)
Funció concertada

Ramiro, un vellet de fils rovellats i rutines inamovibles, 
ix a passejar per la plaça del seu barri i s’asseu en el 
seu banc favorit, però està ocupat per un xiquet 
rialler i lliure, Enzo Carbonara. A partir d’aquest 
encontre la seua vida anirà “sobre rodes”...
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Informació general
• Entrada limitada per l’aforament dels locals i les característiques de 

l’espectacle. 
• Es prega prestar atenció a les indicacions d’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
• CIGARRERES (Caixa Negra i Casa Música). 5 euros

C/ Sant Carles, nº 78

• TEATRE ARNICHES - Av. Aguilera, 1 5 euros
• TEATRE PRINCIPAL - Plaça Ruperto Chapí, s/n. 10 euros

VENDA DE LOCALITATS
En el mateix lloc de l’actuació des de 2 hores abans de l’inici.
Es podran adquirir també entrades per a altres espectacles.

Venda anticipada de localitats
a partir del dia 24 de novembre

Teatre Principal: www.teatroprincipaldealicante.com

MES INFORMACIÓ
Centre Municipal de les Arts Pza. Quijano, nº 2
cultura.difusion@alicante.es
www.alicantecultura.es             Segueix-nos en

Activitats paral.leles
MOSTRA AMATEUR DE TITELLES
1 i 2 desembre - 10’30 a 12’30 h. Cigarreres (Caixa Negra) 
Familiar. Accés gratuït, limitat a l’aforament de la sala

Un espai que busca fomentar la creació de titelles de manera activa.

Participen: CEIP Benacantil, IES Gran Via, CEIP Sant Blai, Fàbrica de Paraules.

Dia 1 Grup: obra: Direcció:
 PETITA F. Paraules  “Nidos”  Alberto Celdrán
 CEIP S. Blai “La mare dels peixos” Pep Carmona
 CEIP S. Blai “Les tres plomes” Pep Carmona

Dia 2 Grup: obra: Direcció:
 IES Gran Via ”Orejas de mariposa” Mar Chauen
 CEIP Benacantil “La tortugueta i las medusas” Pilar Pérez
 Los Maquis del cole “Cristòfol Colom” Rubén Mateo

TALLERS DE TITELLES
DONDE VIVEN  LOS TÍTERES 
6 desembre - 11’30 a 14 h. Cigarreres (Jardí) 
Impartit per: “EL PARAÍSO DEL CUENTO”
Places Limitades. Accés: 2 €
+ Info: www.paraisodelcuento.com
Una barreja d’arquitectura, papiroflèxia i objectes 
donen lloc a una obra de titelles on els personatges 
són construïts pels participants fins formar una ciu-
tat poètica i sorprenent.

TÍTERES DE AIRE
8 desembre - 11 i 12’30 h. (Taller de 1 hora) MACA
Accés gratuït. Impartit per: “EL PARAÍSO DEL CUENTO”
Places limitades. Inscripció prèvia: inscripciones@maca-alicante.es    

Un taller que barreja contes i personatges d’aire (construïts amb globus), 
que farà florir la imaginació dels participants, en un entorn artístic (Museu 
d’Art Contemporani). 

CONGRESO UNIMA FED. ESPAÑA
3 i 4 desembre - MACA.
Celebració del Congrés anual de socis de la Unión Internacional de la Marioneta 
del Estado Español.

ORGANITZA i 
PATROCINA:

COL·LABOREN:

 

Programació general
1

dijous

3
dissabte

2
divendres

PÀMPOL ALACANT
“SABORES”  Centre Social “Felicidad Sánchez”
17’30 h. - Familiar

TRAMANT VALÈNCIA
“CARTAS DEL QUIJOTE”  Cigarreres (Caixa Negra)
18 h. - Familiar (+ 5 anys) 

L’ESTAQUIROT CATALUNYA
“ANTÓN COMODÓN”  Cigarreres (Caixa Negra)
18 h. - Familiar

TEATRO ELE CATALUNYA
“ROULETTES”  Cigarreres (Jardí)
11’30 i 13 h. - Familiar

L’ESTAQUIROT CATALUNYA
“EN JAN TOTLIFAN”  Cigarreres (Caixa Negra)
12 h. - Familiar

LA CHANA CASTELLA LLEÓ
“GAUDEAMUS”  Teatre Arniches
19 h. - Juvenil/Adult

APU TEATRO PERÚ
“PACHAMAMA”  Cigarreres (Jardí)
Del dia 3 al 6, de 12 a 14 i de 16 a 18 h. - Familiar

LE DUE E UN QUARTO  ITÀLIA
“SENZA DENTI”  Esplanada
De 11’30 a 13’30 h. - Familiar

MANICOMIO DE MUÑECOS  COLÒMBIA
“EL ZAPATERO Y LOS DUENDES”  Cigarreres (Caixa negra)
12 i 18 h. - Familiar

MARIONETES NOMADES  CATALUNYA
“EL TESORO DEL PIRATA”  Parc Lo Morant
12’30 h. - Familiar

5
dilluns

4
diumenge

7
dimecres

6
dimars

8
dijous

TEATRO ELE  CATALUNYA
“ROULETTES”  Hospital General (Aula pedagògica)
11 h. - Funció concertada

MARIONETES NOMADES  CATALUNYA
“EL TESORO DEL PIRATA”  Castell Sta. Bàrbara
16 h. - Familiar

ESCENOART  VALÈNCIA
“IAIOS” Cigarreres (Caixa Negra)
17 i 19 h. - Familiar (+ 5 anys)

FABRICA DE PARAULES  ALACANT
“CUENTOS DEL BAOBAB” Cigarreres (Caixa Negra)
12’30 h. - Familiar (+ 3 anys)

BÚHO TEATRO  ANDALUSIA
“CONTANDO JOROBAS”  Cigarreres (Casa Música)
17 h. - Familiar (+ 5 anys)

LA FONTANA F.A.  PORTUGAL
“PEREGRINAÇAO”  Teatre Arniches
20 h. - Juvenil/Adult

LA FONTANA F.A.  PORTUGAL
“MAMULENGO CAPIROTO”  Castell Sta. Bàrbara
11’30 i 13 h. - Familiar

ESPEJO NEGRO ANDALUSIA
“OSCAR, EL NIÑO DORMIDO” Teatre Principal
18 h. - Familiar (+ 7 anys) 

JULIA SIGLIANO  ARGENTINA
“EL MUNDO DE DONDO” Teatre Arniches
12 h. - Familiar

BÚHO TEATRO  ANDALUSIA
“LA RATITA PRESUMIDA” Parc El Palmerar
12’30 h. - Familiar

ARENA EN LOS BOLSILLOS  ANDALUSIA
“PEQUEÑA MAX” Cigarreres (Caixa Negra)
17 i 18 h. - Familiar (xiquets de bolquers i primera infància)
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