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

VENDA D’ENTRADES:
PER TAQUILLA
El dia que hi ha funció dues hores abans de començar l’espectacle (excepte 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.
música

dissabte 20 d’octubre, 22.30 h

50 ANIVERSARI PIEDRAS AZULES
Amb les actuacions de:
Piedras Azules · Grupo Fuego · Síntesis

Entrada gratuïta amb invitació a retirar en taquilla el dia de la actuació

cinema

divendres 26 d’octubre, 22.30 h

CAMPEONES

Gènere: Comèdia, drama · País: Espanya · Durada: 124 min · Direcció: Javier Fesser
Públic jove i adult · preu únic: 3 €

cinema

diumenge 28 d’octubre, 18.00 h

LOS INCREÍBLES 2

Gènere: Animació · País: EUA · Durada: 125 min · Direcció: Brad Bird
Tots els públics · preu únic: 3 €

monòlegs

dissabte 3 de novembre, 19.00 h

NO SOLO DUELEN LOS GOLPES

Pamela Palenciano propone, desde una experiencia de pareja en la que vivió maltrato, abuso
y sometimiento al poder y la violencia de la masculinidad patriarcal, una mirada al tipo de
relaciones que mantenemos en el marco del patriarcado, construyéndolas y padeciéndolas.
Públic jove i adult · preu: 4 € (reduït: 3 €)

dansa

diumenge 4 de novembre, 12.00 h

MULÏER. Maduixa Teatre

PREMIO MAX: Millor espectacle de carrer i millor composició musical

Aquest espectacle naix de la necessitat d’explorar la identitat femenina a través del joc corporal,
amb les dones com a punt de partida, posant l’accent en la imatge, la poètica visual i la narració
per a arribar a la sensibilitat de l’espectador.
Plaça 3 d’abril · entrada lliure (en cas de pluja: piscina coberta del Poliesportiu Municipal)

música

diumenge 4 de novembre, 19.00 h

THE RED VELVETS

Trio de veus femenines pin-up format per:
Vira León (soprano), Yasmin El-Hakim (mezzosoprano) i Isabel León (contralto)
Tots els públics· preu: 4 € (reduït: 3 €)

cinema

divendres 9 de novembre, 22.30 h

YUCATÁN

Gènere: Comèdia · País: Espanya · Durada: 130 min · Direcció: Daniel Monzón
Públic jove i adult · preu únic: 3 €

cinema

diumenge 11 de novembre, 18.00 h

HOTEL TRANSILVANIA 3: UNAS VACACIONES MONSTRUOSAS
Gènere: Animació · País: EUA · Durada: 90 min · Direcció: Genndy Tartakovsky
Tots els públics · preu únic: 3 €

diumenge 18 de novembre, 19.00 h

diumenge màgic

MIRACLES, A LOURDES. Rubén Aparisi

“Miracles, a Lourdes” és la contestació que es repetia al cap de Rubén, i sols al seu cap. Tant, que ha
acabat per invitar-la i fer un show amb ella! El pla és perfecte, ell fa el seu show de màgia i les
peticions de miracles... a Lourdes!
Tots els públics · preu únic: 3 €

dissabte 1 de desembre, 19.00 h

ELS HOMES SÓN DE MART I LES DONES DE VENUS

teatre

Qui no s’ha sorprés pel comportament incomprensible de l’altre sexe? A aquest espectacle, interpretat
per Manu Badenes, el funcionament de cada sexe davant les situacions quotidianes es veuen com
una font de complicitat i no de conflicte. Genial, no?
Públic jove i adult · preu: 4 € (reduït: 3 €)

música

diumenge 2 de desembre, 12.00 h

ORQUESTA SINFÓNICA DE RUZAFA. Monogràfic de John Williams
En aquest concert el públic gaudirà d’algunes de les bandes sonores d’aquest gran compositor com
Star Wars, Harry Potter i Jurassic Park, entre unes altres.

Tots els públics · entrada lliure fins completar aforament

cinema

divendres 14 de desembre, 22.30 h

EL REINO

Gènere: Thriller · País: Espanya · Durada: 131 min · Direcció: Rodrigo Sorogoyen
Públic jove i adult · preu únic: 3 €

cinema

diumenge 16 de desembre, 18.00 h

SMALLFOOT

Gènere: Animació · País: EUA · Durada: 96 min · Direcció: Karey Kirkpatrick i Jason Reisig
Tots els públics · preu únic: 3 €

circ

dimecres 26 de desembre, 18.00 h

CIRCO ALAS

Circo Alas porta al present el circ d’antany amb números de sempre:
acròbates, teles i cèrcol aeri,malabaristes, màgia còmica i humor per a tota la família.
Tots els públics · preu únic: 3 €

teatre

dijous 27 de desembre, 18.00 h

LES TRES PORQUETES

Aquest musical és una proposta fresca, atrevida i apetitosa, tant en la forma com en el
contingut. Canviar el sexe a les protagonistes, ajudarà a fer-nos reflexionar sobre el sexisme
encara predominant en la nostra cultura actual.
Tots els públics · preu únic: 3 €

cinema

divendres 28 de desembre, 18.00 h

CHRISTOPHER ROBIN

Gènere: Aventures · País: EUA · Durada: 104 min · Direcció: Marc Foster
Tots els públics · preu únic: 3 €

MUSEU DE LA RAJOLERIA

C/ Enrique Reig, 3 · 46200 Paiporta · Tel. 96 397 63 88 · www.museudelarajoleria.paiporta.es · museu@paiporta.es
HORARI
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

del 5 d’octubre al 14 de novembre

exposició + taller

MUSEU DE LA RAJOLERIA, 18 ANYS AMB TU
Fa 18 anys que el rajolar de Bauset es va convertir en el Museu de la Rajoleria, ho celebrarem amb
una exposició doble, d’una banda 18 panells de la nostra activitat i per un altre 18 panells de joves
que van nàixer aqueix any, la generació museu.
L’exposició va acompanyada d’un taller destinat a públic escolar.

del 29 d’octubre al 9 de novembre

taller

ESPANTA LA POR: No en vull, no en vull i tres plats al caramull
El Museu de la Rajoleria amb AVIVA Paiporta i la Biblioteca Pública María Moliner Ruiz, s’han
volgut unir a aquesta iniciativa de la Biblioteca del Museu d’Etnologia de la Diputació de València
amb motiu de la celebració de Tots Sants, per a donar a conéixer als més xicotets els monstres
valencians. Dirigit a públic escolar.

del 22 de novembre al 7 de gener de 2019

exposició

RECORTES, ANDRÉS CASTILLO
Exposició fotogràfica d’Andrés Castillo produïda per la Universitat de València, i que arriba al Museu
de la mà de la Regidoria de Cultura i l’Associació Cultural el Barranc.

del 10 al 19 de desembre

taller

PASTISSERIA DE NADAL
Treballarem la rebosteria d’una forma divertida. Dirigit a públic escolar.

www.paiporta.es

imprès en paper reciclat

Col·laboren:

disseny i maquetació: _departament de comunicació Ajuntament de Paiporta

Murals situats als jardins del Museu,
elaborat per un grup de joves junt a
l’artista urbà Mario Mankey amb motiu
de la commemoració dels 18 anys del
naixement del Museu de la Rajoleria.

