
Programació

cultura febrer · juliol 2019

L’Auditori Municipal · Museu de la Rajoleria

Mural ceràmic realitzat per l’alumnat de l’IES Andreu Alfaro i La Sénia, en el Museu de la Rajoleria, al voltant del projecte de 
commemoració del 70 aniversari de la Declaració dels Drets Humans, impulsat per la Conselleria d’Educació en col·laboració 
amb les regidories de Cultura i Educació de Paiporta. Actualment exposat als jardins de Conselleria.

Públic jove i adult · preu únic: 3 €

Gènere: Biografia, drama · País: EUA · Durada: 134 min · Direcció: Bryan Singer

divendres 15 de febrer, 22.30 h
BOHEMIAN RHAPSODY

cinema

Especial homenatge a la música i a la dansa com a eix central de l’art i l’experiència de l’ésser humà. 
Una aposta original i arriscada on la música interpretada en directe i la dansa es fan un, creant així una 
atmosfera d’emoció que embolicarà el públic.

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

dissabte 9 de març, 19.00 h
TAKIRI. Takiria Art Company

dansa

Fa 50 anys que Maria del Mar Bonet forma part de la nostra banda sonora. La seua obra discogràfica 
és impecable, així com el seu gust per la poesia i la bellesa, en el cant i la composició.

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

dissabte 30 de març, 19.00 h
MARIA DEL MAR BONET: 50 anys d’escenari

música

Tots els públics · preu únic: 3 €

Gènere: Animació · País: França · Durada: 86 min · Direcció: Louis Clichy i Alexandre Astier

diumenge 17 de febrer, 18.00 h
ASTÉRIX: EL SECRETO DE LA POCIÓN MÁGICA

cinema

Públic jove i adult · preu únic: 3 €

Gènere: Comèdia · País: Espanya · Durada: 97 min · Direcció: Juana Macias

divendres 1 de març, 22.30 h
BAJO EL MISMO TECHO

cinema

Tots els públics · preu únic: 3 €

Gènere: Animació · País: Espanya · Durada: 83 min · Direcció: Juan Pablo Buscarini

diumenge 3 de març, 18.00 h
LA GRAN AVENTURA DE LOS LUNNIS Y EL LIBRO MÁGICO

cinema

Luis Pastor viene cantando en el tiempo desde que tiene memoria. Es el hombre 
que estuvo allí: víscera viva de una España que nació con las manos atadas. Sabe 
que en las muñecas nos quedan aún restos de cuerda que sacudir, heridas calientes.

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

dissabte 13 d’abril, 19.00 h
LUIS PASTOR

música

Públic jove i adult · preu únic: 3 €

Gènere: Drama · País: Espanya · Durada: 110 min · Direcció: Mar Targarona

divendres 12 d’abril, 22.30 h

EL FOTÓGRAFO DE MAUTHAUSEN

cinema

Tots els públics · preu únic: 3 €

Gènere: Animació · País: EUA · Durada: 94 min · Direcció: Dean DeBlois

diumenge 14 d’abril, 18.00 h
CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 3

cinema

Tots els públics · preu únic: 3 €

diumenge 24 de febrer, 19.00 h
MÁGICAS ILUSIONES. Selu XL
SeluXL presenta un recorrido por sus 20 años realizando shows, con un espectáculo de gran formato. 
Un show donde la magia y el humor se unen para crear un ambiente mágico y familiar. Apariciones, 
participación del público, sorpresas y sobre todo mucha magia con un final que te dejará boquiabierto.

diumenge màgic

Les últimes notícies del dia, amb l’humor i la sàtira habituals de la companyia, però aquesta vegada 
adreçades amb les millors versions dels grans clàssics del Rock & Roll en directe de la mà de la banda 
The Rocktrippers. Tot un show!

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

dissabte 23 de març, 19.00 h
XAVI CASTILLO NEWS & THE ROCK TRIPPERS

teatre

Un enfrontament sense importància farà esclatar els vertaders conflictes entre els protagonistes. EL 
NOM és una crítica àcida, amb molt d’humor, de les convencions socials amb un llenguatge mordaç.

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

dissabte 6 d’abril, 19.00 h
EL NOM. Cia Teatre Micalet

teatre

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.

VENDA D’ENTRADES:

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

L’AUDITORI MUNICIPAL

DONALLOP són Pere Bestard i Jane Rose. Des del 2009 canten a la vida des de Mallorca arreu del món.

Públic jove i adult · entrada gratuïta

divendres 1 de març, 19.00 h
DONALLOP
LLIURAMENT DELS PREMIS CAROLINA PLANELLS DE NARRATIVA CURTA

música

8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora

8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora



Separeu-vos junts! recrea algunes de les situacions que poden viure les xiquetes i els xiquets quan els 
seus pares se separen. A través de la comèdia, es parla de les relacions de parella i, sobre tot, de les 
relacions de pares i fills, que condicionen, absolutament, la personalitat d’aquests darrers.

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

dissabte 4 de maig, 19.00 h
SEPAREU-VOS JUNTS! La Dependent

teatre-musical

Públic jove i adult · preu únic: 3 €

Gènere: Drama · País: Espanya · Direcció: Gerardo Olivares

divendres 10 de maig, 22.30 h
4 LATAS

cinema

Tots els públics · preu únic: 3 €

Gènere: Animació · País: EUA · Durada: 83 min · Direcció: Dylan Brown

diumenge 12 de maig, 18.00 h
EL PARQUE MÁGICO

cinema

Un autèntic festival de música, ball i ritme on les arrels del cant flamenc s’entrecreuen amb total 
llibertat i fluïdesa amb alguns dels compositors barrocs de la més pura i allunyada cultura musical 
alemanya i italiana.

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

dissabte 18 de maig, 19.00 h
ART I TACÓ. En Clave de Clot

música

En Gag Movie el séptimo arte se encuentra con el teatro para formar juntos el octavo arte, o quizá 
el noveno, o el décimo… quién sabe. Pero sea cual sea el número, es un arte divertido y vertiginoso 
que pasará por delante de nuestros ojos a más de 300 fotogramas por segundo. ¡No se lo pierdan!

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

dissabte 1 de juny, 22.30 h
GAG MOVIE. Yllana Produccions

teatre

Amb l’actuació de: MARIA JUAN, DARIO PIERA i CAROL TOMÁS

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

dissabte 8 de juny, 22.30 h
FESTIVAL DE MONÒLEGS

monòlegs

Exposició de les obres realitzades per les persones integrants de l’Associació de Pintors Artístics de 
Paiporta. 

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

exposició

Presentació dels treballs realitzats pels xiquets i xiquetes d’aquesta acadèmia de pintura de Paiporta.

del 27 de juny al 20 de juliol
EXPOSICIÓ DE L’ALUMNAT DE PINTARTE-PAIPORTA

exposició

Com cada any es presenten els treballs realitzats per l’alumnat dels diferents tallers del centre.

del 13 al 25 de maig
EXPOSICIÓ DEL CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES 
ADULTES DE PAIPORTA

exposició

Activitat destinada a les diferents escoles d’estiu del municipi amb la finalitat de fomentar i acostar 
l’art als més xicotets.

del 4 al 20 de juliol
TALLER DE PINTURA CREATIVA

 taller

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
                      ESTIU: de dilluns a divendres de 9 a 14 h

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: 1 grup de 25 assistents (de 10.30 a 12 h)

7 d’abril
CERÀMICA NEOLÍTICA
Modelarem les peces amb tècniques del neolític.

5 de maig 
SOCARRAT EN VOLUM
Treballarem amb plaques, rotllos i altres tècniques. I Una 
vegada construïdes les pintarem amb els colors del socarrat.

2 de juny 
ATUELLS DE PICASSO
Farem els atuells i els decorarem amb motius picassians.
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Exposició itinerant de la Diputació de València, Delegació de la Memòria 
Històrica i avalada per l’Aula d’Història i Memòria Democràtica de la Universitat de València.

del 2 al 22 d’abril
NO TINDREU PAU DESPRÉS DE LA GUERRA

exposició

IV Certamen de creació al voltant del dia de l’arbre. 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 del nostre medi.
L’exposició anirà acompanyada d’un taller didàctic destinat al públic escolar.

de l’1 a l’11 de febrer

AMICS ARBRES, ARBRES AMICS

exposició + taller

31 de gener, Dia de l’Arbre

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. 

del 15 de febrer al 15 de març

EXPOSICIÓ DEL NINOT

exposició + taller

Falles’19

Des que Kuzu presentara en París “Diskrete Revolution”, la sèrie ha augmentat de manera 
exponencial. Es mostra ara una selecció, que va de la instal·lació amb obra gràfica original fins a 
pintures de recent manufactura. 
L’exposició va acompanyada de taller didàctic dissenyat per l’artista i destinat a públic escolar.

del 6 al 26 de març

DISCRETA REVELACIÓN

exposició + taller

8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora

Col·laboren:


