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Aquesta exposició ens mostra els tallers 
realitzats per l’associació.

del 23 al 30 de setembre
Exposició Nuevas Am@s 
de Paiporta

exposició exposició 

Imatges de la ciutat de Londres a través de 
l’objectiu del fotógraf Chimo Pardo.

de l’11 de desembre al 24 de gener

Londres. Una mirada 
diferent

del 7 al 27 de novembre

Recopilació fotogràfica realitzada per 
Vicent Pascual, organitzada per l’Associació 
Cultural el Barranc amb la col·laboració de 
la Regidoria de Cultura. 
L’exposició va acompanyada d’un taller 
destinat a públic escolar.

Moments i Vivències. Història 
gràfica de Paiporta (1900-1970)

Mari Carmen Martínez, Ediver Herrera, 
Jaime Hurtado i Joaquín Bartual.
Diferents maneres d’entendre l’art, diferents 
tècniques, diferents artistes.
L’exposició va acompanyada d’un taller 
destinat a públic escolar.

del 19 de setembre al 25 d’octubre
Exposició Col·lectiva 
d’Artistes

exposició +   taller

exposició +   taller

L’Auditori Municipal · Museu de la Rajoleria

PROGRAMACIÓ
CULTURAL

setembre 2019 - gener 2020

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

Col·laboren:



Dones a Escena

      Campanya 

   de Nadal

L’Auditori Municipal

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

Gènere: comèdia familiar 
País: Espanya
Durada: 96 min
Direcció: Santiago Segura

Tots el públics · preu únic: 3 €

divendres 18 d’octubre
22.30 h
Padre no hay más 
que uno

cinema

Gènere: thriller
País: EUA
Durada: 118 min
Direcció: Tood Phillips

divendres 13 de desembre
22.30 h
Joker

Públic jove i adult · preu únic: 3 €

cinema

Públic familiar · preu únic: 3 €

Gènere: animació
País: EUA
Durada: 97 min
Direcció: Jill Culton, Tood Wilderman

diumenge 15 de desembre
18.00 h
Abominable

cinema

Públic familiar · preu únic: 3 €

Gènere: animació
País: EUA
Durada: 88 min
Direcció: Conrad Vernon

dissabte 28 de desembre
18.00 h
La Familia Addams

cinema

Tots el públics · preu: 4 € (reuït: 3 €)

Concert que reuneix sis dones 
valencianes procedents de diferents 
camps de la música, especialment 
de la nostra música tradicional.

dissabte 26 d’octubre
19.00 h
Els dies i les dones
Sis Veus

música

Tots el públics · entrada gratuïta

Amb aquest concert s’endinsarem 
en el món dels videojocs, gaudint 
de la música dels més coneguts. 

diumenge 1 de desembre
12.00 h
Orquesta Sinfónica 
de Ruzafa

música

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

¿Se puede tratar el tema del cáncer 
desde la naturalidad y el humor? 
Sí, se puede. Pero... esta comedia 
no va del cáncer, esta obra va de 
la vida. 

diumenge 27 d’octubre
19.00 h
Shhhh!
La Intensa

teatre

dissabte 30 de novembre
19.00 h

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

Situacions absurdes ens mostren 
la fragilitat de l’ésser humà i 
l’abús del poder. Inclou la història 
L’exorcisme, de José Ferrandis 
Tarazona, component del grup.

El bon doctor
Grup de Teatre Lliure

teatre

Danza contemporánea que evoca 
los ritmos poéticos y existenciales 
de Antonio Machado para 
conmemorar el 80 aniversario de 
su fallecimiento.

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

dissabte 2 de novembre
19.00 h
Estos días azules...
Improvisada

dansa

Un espectacle de màgia i misteri 
per a gaudir en família.

Públic familiar · preu únic: 3 €

diumenge 24 de novembre
19.00 h
El misteriós cas de 
Houdini i l’habitació 
tancada

diumenge màgic

Gènere: animació
País: EUA
Durada: 98 min
Direcció: C. Renaud, Jonathan del Val

Públic familiar · preu únic: 3 €

diumenge 20 d’octubre
18.00 h
Mascotas 2

cinema

Robert ens descobrirà un món de 
fantasia i el tresor més gran que 
mai podríem haver imaginat

Públic familiar · preu únic: 3 €

dijous 26 de desembre
18.00 h
Descobrint l’illa 
del tresor
JM Gestió Teatral

circteatre

Públic familiar · preu únic: 3 €

Coral y Rebeco tienen una pasión. 
Ella, cantante soprano. Él, artista 
de circo. Esta pasión les hace 
sentir, reír, soñar, vivir...

divendres 27 de desembre
18.00 h
Sonata Circus
La Troupe Malabo

circ


