Dimecres 28

Dijous 29

Divendres 30

Teatre Calderón
Sessions escolars concertades

Círculo Industrial
18.30 i 20 h

Centre Cultural
19 h

J. Font/Gran Teatre Liceu

Producciones Imperdibles

A Prop Teatre

LA VENTAFOCS

LA MIRADA INTERIOR

A PROP

Cada sessió té 6 passis de 10 min. per a públic
diferent. Entrada per invitació.

Familiar

Tots els públics

Joves i Adults

Català

Dansa

Valencià

60 min.

60 min.

70 min.

www.liceubarcelona.cat

www.imperdible.org

www.apropteatre.com

Dimecres 28

Dijous 29

Divendres 30

Círculo Industrial
19 (sessió escolar) i 20 h (sessió oberta)

Teatre Calderón
21 h

Teatre Calderón
21 h

A tempo Dansa

L’Om-Imprebis

Cia. La Dependent

DESMARCADES

TRANSICIÓN

BANKABARET

Entrada per invitació.

Adults

Adults

Adults

Dansa

Castellano

Valencià

25 min.

100 min.

95 min.

www.atempodansa.com

www.imprebis.com

Dimecres 28

Dijous 29

Centre Cultural
22 h

Centre Cultural
23 h

Albena Teatre

Panicmap Proyectos Esc.

MIDSUMMER

HARKET (PROTOCOLO)

Adults

Adults

Valencià

Valencià

80 min.

70 min.

www.albenateatre.com

www.panicmap.com/cia/harket/

www.ladependent.com

Del 15 de novembre
al 5 de desembre 2012
Centre Cultural
Exposició didàctica
IN LOVE WITH SHAKESPEARE
Enamorats de Shakespeare
Dissenys de Miguel Calatayud
i Escalante Centre Teatral

Horari:
de dilluns a divendres
d’11.30 a 13.30 i
17.30 a 20.30 h

Producció de
Escalante Centre Teatral
(València)

organitza

La Mostra de Teatre d'Alcoi, la Fira d'Arts Escèniques
valenciana, adapta enguany el seu format habitual de fira
a les circumstàncies actuals del sector escènic en general
i, específicament, del valencià.
L'impacte desproporcionat de la crisi, la dràstica
retallada de pressupostos públics en Cultura i les
polítiques erràtiques –especialment la liquidació del
Circuit Teatral Valencià ja fa tres anys, però també la
indefinició quant als models de gestió- han posat al punt
d'extinció les gires i companyies, el treball professional,
els públics o fins i tot les infraestructures mateixes.
En aquest context, la Mostra de Teatre d'Alcoi acull el
Congrés Valencià d'Arts Escèniques: Mirant cap al futur,
amb l'objectiu de contribuir a la creació de fòrums de
coneixement i debat compartit pels professionals
implicats, on estudiar propostes d'actuació quant a la
innovació i les noves vies de producció, distribució i
exhibició d'Arts Escèniques.

Ajuntament d'Alcoi

col·laboren

DIPUTACIÓ
D’ALACANT

congrés
valencià

d’arts
escèniques

La Mostra manté una programació de teatre i dansa, però
el l’Espai de Mercat cedirà pes enguany en favor de la
planificació estratègica dels agents econòmics i
culturals. Amb això, la realització del Congrés en el
context de la Mostra de Teatre d'Alcoi, és una oportunitat
per recuperar la necessària retrobada del sector, situar-la
a Alcoi com sempre i entre tots fer via cap al futur de les
Arts Escèniques.

Miquel Santamaria
Director
Taquilla general:
Servicam: a partir del 5 de novembre
Taquilla central T. Calderón: a partir del 15 de novembre
Preus:
Centre Cultural
Teatre Calderón

5 € ( Abonament a les 3 funcions: 12 € )
10 € ( Abonament a les 2 funcions: 16 € )

Descompte 20 % a jubilats, joves <26 i aturats (amb acreditació)
Abonaments i descomptes només disponibles en taquilla.
No acumulables.
Sol·licitud d’espectacles amb invitació: mostradeteatre@alcoi.org

www.mostrateatre.com

Centre Cultural Mario Silvestre
Av. País Valencià, 1
03801 Alcoi
Tel. 965537142

Alcoi, 28 - 30 novembre 2012

