
MUSEU DE LA RAJOLERIA

PER TAQUILLA
El dia que hi ha funció dues hores abans de començar l’espectacle 
(excepte els espectacles amb entrada gratuïta)

INSTANT TICKET
Per telèfon: 902 444 300
Per Internet: www.instanticket.es

- A l’inici de temporada es posaran a la venda les entrades de tots els espectacles. 
- Preu reduït per als espectacles de preu superior a 3 €: 25% amb Carnet Jove, pensionista 
  i grups de més de 10 persones.

C/ Jaume I, 19 · 46200 Paiporta · Tel. 96 129 45 59   www.paiporta.es   auditori@paiporta.es

VENDA D’ENTRADES L’AUDITORI

C/ Enrique Reig, 3 · 46200 Paiporta · Tel. 96 397 63 88
HORARI D’HIVERN: De dilluns a divendres de 10 a 13.30 h i de 16.30 a 19 h. · Dissabtes de 10 a 13.30 h
HORARI D’ESTIU: De dilluns a divendres de 9 a 14 h.  
www.museudelarajoleria.paiporta.es  museu@paiporta.es

Tercera edició del certamen promogut per l’Ajuntament de Paiporta el qual pretén animar la 
creativitat en l’alumnat de tots els centres educatius del poble i conscienciar de la importància dels 
arbres en el nostre medi.

Exposició organitzada per la Regidoria de Benestar Social i comissariada per Cristina Escrivà per a 
commemorar la Setmana de la Dona.

II edició d’esta exposició fotogràfica pels carrers de Paiporta, que ens mostra com era el nostre 
poble.

Dos punts de vista diferents d’entendre la pintura; d’una banda, l’estil expressionista i eclèctic de 
Gilberto i, i d’altra, l’estil de línies pures que caracteritzen les il·lustracions de Marta.
L’exposició va acompanyada d’un taller destinat a públic escolar.

Organitzada pel MuVIM, mostra les tendències artístiques del període republicà, 
mitjançant còpies de pintures, escultures i cartells de l’època.
L’exposició va acompanyada del taller: COM FER UN CARTELL, destinat a públic escolar.

L’aquarel·lista José Galarzo ens mostra la seua nova producció.
L’exposició va acompanyada d’un taller destinat a públic escolar.

Exposició de final de curs realitzada pels pintors i les pintores d’aquesta associació.
L’exposició va acompanyada d’un taller destinat a públic escolar.

de l’1 al 14 de febrer
ELS ARBRES NIUS DE VIDA
III Certamen de creació al voltant del dia de l’arbre

del 28 de febrer al 24 de març
LA FORÇA DE LA DONA 
40 protagonistes a la València republicana

agost i setembre
EL MUSEU IX AL CARRER

del 13 al 28 de setembre

EXPOSICIÓ COL·LECTIVA: Gilberto Gallardo i Marta Contel

del 3 al 30 d’abril
ESTÈTICA REPUBLICANA A VALÈNCIA 
Innovacions i pervivències (1931-1939)

del 30 de maig al 15 de juny
DE TAL PALO
José Galarzo

del 26 de juny al 20 de juliol
EXPOSICIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE PINTORS ARTÍSTICS 
DE PAIPORTA

exposició

exposició

Exposició de final de curs dels treballs realitzats per l’alumnat dels diferents tallers del centre. 

del 14 al 18 de maig
EXPOSICIÓ DEL CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES 
ADULTES DE PAIPORTA

exposició

exposició

Exposició organitzada per la Junta Local Fallera, ens ensenya els millors ninots infantils i grans de 
cadascuna de les falles de la població.
L’exposició va acompanyada del taller: FALLES DOLCES, destinat a públic escolar. Amb tècniques de 
rebosteria decoraran una galeta amb motius fallers.

del 17 de febrer al 15 de març
EXPOSICIÓ DEL NINOT

exposició + taller

exposició + taller

exposició + taller

exposició + taller

exposició + taller

Taller destinat a les escoles d’estiu amb la finalitat de potenciar i acostar l’art als més xicotets.

del 4 al 20 de juliol
TALLER DE PINTURA CREATIVA

 taller

Activitat per a xiquetes i xiquets acompanyats per algún familiar.

INSCRIPCIÓ
Museu de la Rajoleria de forma presencial o per telèfon 
96 397 63 88. Les places són limitades i gratuïtes.

LLOC DE REALITZACIÓ
Sala annexa del Museu de la Rajoleria. 

HORARI
2 grups de 25 assistents: de 10.30 a 11.30 h i de 11.30 a 12.30 h.

22 d’abril
TALLER DE PAPER ARTESÀ
En aquest taller us proposem la realització d’un full de 
paper amb la seua marca d’aigua, a partir d’una pasta.

27 de maig 
TALLER DE PINTURA DE TAULELLS 
AMB ACRÍLIC
En aquest taller treballarem la pintura sobre taulells 
basant-nos en pintors com Picasso, Miró o Kandinsky.

17 de juny 
TALLER DE JOCS TRADICIONALS 
Farem jocs tradicionals a partir del fang.

El Museu de la Rajoleria es va inaugurar el 5 d'octubre de 2000, som una institució jove, a través de la qual l'Ajuntament 
de Paiporta i la Regidoria de Cultura han volgut conservar i preservar la nostra cultura tradicional, a més de fomentar 
les arts plàstiques. Per açò, la col·laboració ciutadana ha sigut decisiva, i des del Museu hem aconseguit que el projecte 
museogràfic ja no fóra solament nostre, sinó també dels veïns i les veïnes de Paiporta. El Museu de la Rajoleria és vostre 
i com a tal, heu de sentir-ho, i amb aquest objectiu dirigim el nostre treball. Treball que realitzem des de fa 18 anys, 18 
anys fent cultura, 18 anys fent Museu de la Rajoleria. Ja som majors d'edat.

Programació

cultural
   Paiporta, febrer - setembre 2018

   L’Auditori Municipal - Museu de la Rajoleria
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L’AUDITORI MUNICIPAL

Tots els públics · preu únic: 3 €

diumenge 4 de març, 19.00 h
FAMILIAR. Piter Pardo
Espectacle de màgia familiar en el qual tot pot succeir amb este mag de l’humor.

“Mujeres Bolero” es música, es poesía y es reivindicación: la que reclama la recuperación de las 
mujeres invisibles de la historia.

Públic jove i adult · entrada gratuïta

divendres 9 de març, 19.00 h
MUJERES BOLERO
LLIURAMENT DELS PREMIS CAROLINA PLANELLS DE NARRATIVA CURTA

música

Comedia musical a capela en la que el buen gusto musical, el teatro y el humor se alían para sorprender 
al público con un espectáculo trepidante, divertido e imprevisible.

Tots els públics · preu: 4 € (reduït: 3 €)

dissabte 5 de maig, 19.00 h
004 LICENCIA PARA CANTAR. Melomans

música

Dos elements genuïnament valencians, la música de banda i la música tradicional, es fusionen en 
aquest concert.

Tots els públics · preu: 4 € (reduït: 3 €)

dissabte 9 de juny, 22.30 h
BOTIFARRA A BANDA
Pep Gimeno “Botifarra” amb la Unió Musical de Paiporta

música

Confluència escènica de dues personalitats artístiques amb una dilatada experiència professional:
Esther Vidal_ violí · Sabrina Pacucci_ violí · Pilar Parreño_ viola · Cristina Aguilera_ cello
Renata Casero_ piano · Alberto Ferrer_ clarinet

Tots els públics · preu: 4 € (reduït: 3 €)

dissabte 21 d’abril, 19.00 h
VIS A VIS. Quinteto Casulana i Alberto Ferrer

música

Berlín 1933. Esta es la historia de tres amigos que comparten la vida alegre de los 
años 30… pero todo ello se verá truncado por la ascensión del nazismo al poder. 
Una noche tendrá lugar un suceso que marcará sus relaciones, sus vidas y el destino de cada uno.

Públic jove i adult · preu: 4 € (reduït: 3 €)

dissabte 14 d’abril, 19.00 h
SHAKESPEARE EN BERLÍN. Arden Producciones

teatre

Una comèdia policíaca per a morir-se de risa: un assassinat amb quatre sospitosos i dos policies 
tancats a una perruqueria, on el públic, amb els seus vots, decideix qui és l’assassí. 

Públic jove i adult · preu: 4 € (reduït: 3 €)

dissabte 26 de maig, 19.00 h
PELS PÈLS. L’Om Imprebís

teatre

Amb l’actuació de: MEUGENIO, PATRICIA SORNOSA i PATRICIA ESPEJO.

Públic jove i adult · preu: 4 € (reduït: 3 €)

dissabte 2 de juny, 22.30 h
FESTIVAL DE MONÒLEGS

teatre

Peça de dansa contemporània que lluny d’eludir l’obvi ho subratlla: una obra pensada i interpretada 
per dones. No sobre la dona, sinó des de la dona, amb el cos, amb la seua construcció i el seu 
moviment com a premissa.

Públic jove i adult · preu: 4 € (reduït: 3 €)

dissabte 10 de març, 19.00 h
PÉLVICO. Otra Danza

dansa

diumenge màgic

Públic jove i adult · preu únic: 3 €

Gènere: Comèdia · País: Espanya · Durada: 90 min · Direcció: Alex de la Iglesia

divendres 16 de febrer, 22.30 h
PERFECTOS DESCONOCIDOS

Tots els públics · preu únic: 3 €

Gènere: Animació · País: EUA · Durada: 109 min · Direcció: Lee Unkrich i Adrian Molina

diumenge 18 de febrer, 18.00 h
COCO

cinema

cinema

Públic jove i adult · preu únic: 3 €

Gènere: Fantasia, aventura · País: EUA · Durada: 119 min · Direcció: Guillermo del Toro

divendres 23 de març, 22.30 h
LA FORMA DEL AGUA

Tots els públics · preu únic: 3 €

Gènere: Animació · País: Canadà· Durada: 89 min · Direcció: Peter Lepeniotis

diumenge 25 de març, 18.00 h
SOLA EN CASA

cinema

cinema

Públic jove i adult · preu únic: 3 €

Gènere: Drama, investigació · País: USA · Durada: 128 min · Direcció: Thomas McCarthy

divendres 27 d’abril, 22.30 h
SPOTLIGHT

Tots els públics · preu únic: 3 €

Gènere: Animació · País: Austràlia · Durada: 83 min · Direcció: Noel Cleary, Alex Stadermann i Sergio Delfino

diumenge 29 d’abril, 18.00 h
LA ABEJA MAYA. LOS JUEGOS DE LA MIEL

cinema

cinema

Públic jove i adult · preu únic: 3 €

Gènere: Comèdia · País: Espanya · Direcció: Mateo Gil

divendres 18 de maig, 22.30 h
LAS LEYES DE LA TERMODINÁMICA

Tots els públics · preu únic: 3 €

Gènere: Animació · País: Bèlgica · Durada: 92 min · Direcció: Jeremy Degruson i Ben Stassen

diumenge 20 de maig, 18.00 h
EL HIJO DE BIGFOOT

cinema

cinema

Col·laboren:

www.paiporta.es    


