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Jon Braun

Lost Dog-perro perdido

Siete cabritillos

Anita Maravillas (País Basc)

Cal y Canto (Castilla i lleó)

Los Claveles (mÚrcia)

En el nostre poblat indi regna l’alegria.
Un dia les vides de Jon Braun i la seua
germana Malintxe se separen. Malintxe
és capturada; una emocionant història
que explica com l’amor pot vèncer
l’adversitat.

Lost Dog vaga entre les restes d’un món
assedegat per un lloc calent, allunyant-se
de les llums dels cotxes. El teló només
s’aixeca l’imprescindible, sent les cames
dels actors les conductores de la posada
en escena. Premi Millor Espectacle en
espai no convencional a FETEN 2017.

La mare cabra ha d’anar al mercat i
les cabretes quedaran soles a casa,
no han d’obrir la porta a ningú. No
obstant això, el llop ferotge no
tardarà a cridar.

Veoleo

Soñando el mundo

Far Away

For +

Teatro Arbolé (aragó)

FÀbrica de Paraules
(COMUNITAT VALENCIANA)

Eilertsen & Granados Teater /
Lamatracataca (NORUEGA,
ESPANYA I ARGENTINA)

Xarop Teatre
(COMUNITAT VALENCIANA)

Veoleo trasllada l’acció a una biblioteca imaginària on es guarden tots els
contes, els coneguts com L’aneguet
lleig o la Caputxeta Vermella, i els que
estan per conèixer…

Premsa i comunicació
Paula Arroyo
Organització, comunicació
i relació institucional
Mancomunitat de Municipis de
la Vall d’Albaida

PER A MÉS INFORMACIÓ:
Comunicació de la Mostra Internacional de Titelles
a la Vall d’Albaida:
Paula Arroyo
comunicacio@mancovall.com
TW: @MITitelles
FB: MIT Mostra Titelles

www.mostratitelles.com

“Somiant el món” investiga i recupera
contes de tradició oral dels 5 continents. Uneix paraula, titella i música
per aconseguir l’apropament intercultural i la mirada respectuosa cap al
que és diferent a nosaltres.

Dos personatges vinguts d’un lloc
molt llunyà persegueixen el fil vermell
del destí de la nostra imaginació.
Si som capaços d’enfrontar-nos a
les nostres pors, coses meravelloses
succeeixen; coses meravelloses que
ens uneixen.

Els primers burrets
Xarop Teatre
(COMUNITAT VALENCIANA)
Dorian, és un ruc que viu la vida amb
curiositat i innocència, pastant i corrent
amb la família. Pep és un lleó caçat
mentre dormia i ficat en una gàbia de
circ. Cap dels dos van poder imaginar el
que passaria.

Pupi és un xiquet menut, que se submergeix en els seus somnis portant-nos
al món del seu joc, dels seus gargots
que dansen i canten al ritme de l’alegria i del color.

La Celestina

Historia de un calcetín

Arturo y Clementina

Estrella

Bambalina Teatre Practicable
(LA VALL D’ALBAIDA)

La Canica (MADRID)

Titiritrán (andalusia)

MARIE DE JONGh (PAÍS BASC)

Les tècniques i recursos propis dels
titelles i del teatre d’objectes faran possible una posada en escena dinàmica i
contemporània, rica en imatges i recursos plàstics en sintonia amb l’itinerari
artístic de Bambalina.

Tin i Ton són un parell de mitjons inseparables. Des de xicotets han crescut junts
compartint rialles, aventures i travesures.
Un bon dia Ton desapareix i Tin ha d’emprendre un viatge en la seua recerca.

Arturo i Clementina són dues tortugues enamorades. Clementina és
alegre, vivaç i somiadora, i Arturo
carrega sobre la seua closca la responsabilitat de mantenir-la i oferir-li
tot el que ell considera valuós. Però els
criteris de tots dos són molt diferents.

Izar és una xiqueta de sis anys que va
camí de convertir-se en una pianista
de fama mundial. Gràcies a una fèrria
disciplina familiar, el seu virtuosisme ha
aconseguit uns nivells prodigiosos per
a la seua edat. Però la vida li ofereix
una altra destinació.

Superheroi

Pedra a pedra

En la cadiera

Les Irréels

El perro azul (La rioja)

TeATRE DE L’HOME DIBUIXAT
(COMUNITAT VALENCIANA)

Viridiana (ARAGÓ)

créature (frança)

Un espectacle d’actors, titelles i músics amb el qual grans i xiquets poden
gaudir de les històries que s’explicaven al costat de la llar, transmeses de
generació en generació fins hui.

Les Irréels formen un poble paral·lel als
humans, no se sap si és una civilització
mil·lenària, una tribu futurista o una espècie desconeguda. Les Irréels evolucionen en mons plàstics forts i singulars.

Un jove somiador, que viu amb la
seua iaia, rep la visita del tècnic de la
llum, que els talla el subministrament
d’energia per falta de pagament.
Aquest fet desencadena una meravellosa aventura.

Una proposta per a despertar la
imaginació dels xiquets i xiquetes a
través dels objectes inanimats.

34 Mostra Internacional de
Titelles a La Vall d’Albaida
En aquest món de presses, digital, multimèdia, on es
passa de pantalla a una velocitat de vertigen, pantalles
de totes les mides, pantalles que ens acompanyen tot el
dia, pantalles que ocupen la nostra mirada durant massa temps ... Aquest any, el teatre de titelles i objectes
ens regala un espai on poder escapar d’aquesta tirania,
on poder descansar de xarxes socials, de videojocs,
d’apps ... per poder SENTIR. Sentir la respiració, la dels
artistes i la nostra. Sentir la curiositat, sentir l’ànima
d’objectes simples i quotidians. Sentir allò artesanal.
Les mans dels titellaires poden retornar-nos emocions i
experiències que teníem amagades, no crec que oblidades.
Aquest any podrem gaudir de propostes magnífiques,
divertides, sorprenents, captivadores ... Des d’històries
del Pol Nord a tribus d’Arizona, des de títols clàssics fins
a les noves creacions d’autors i autores joves. Podrem,
fins i tot, connectar amb éssers híbrids d’universos plàstics singulars, deambular entre ells. Descobrir com una
simple pedra o un mitjó tenen capacitat per “albergar”
art, emoció, vida, joc. Escoltar contes d’abans, senzillament magistrals, i magistrals de tan senzills.
Aprofiten la 34 Mostra, disfruten-la durant els 4 dies
que podrem veure en 19 localitats a 15 companyies de
titellaires de diferents racons del món. Companyies que
recorren el planeta de festival en festival, de poble en
poble, i que acudeixen a la cita en aquesta comarca
amb il·lusió i responsabilitat. Siguem els seus còmplices.
Eixim de casa amb els nostres fills, els nostres pares,
mares, amb les nostres veïnes, sols, amb amics ... Apaguem els mòbils, encenguem els cinc sentits.
Marisol Limiñana , directora MIT 2018

Dijous 8

Divendres 9

BENIGÀNIM

MONTAVERNER

09.15h Auditori Paco Salvador

09.30h Escoleta

ARTURO Y CLEMENTINA | TITIRITRÁN (6-9 anys)

Siete cabritillos | LOS CLAVELES (1-3 anys)

15.30h Auditori Paco Salvador

L’OLLERIA

Siete cabritillos | LOS CLAVELES (+3 anys)

10.30h Escoleta infantil

atzeneta d’albaida

FOR + | XAROP TEATRE (1-3 anys)

11.00h Centre Sociocultural

18.00h Biblioteca Municipal

ELS PRIMERS BURRETS | XarOP TEATRE (+4 anys)

SOÑANDO EL MUNDO | FÀBRICA DE PARAULES
(Tots els públics) // accés gratuït

MONTAVERNER
12.00h Auditori Municipal
JON BRAUN | ANITA MARAVILLAS (+4 anys)

Reserves a: biblioteca@lolleria.org

ONTINYENT
10.30h Sala Gomis

AIELO DE MALFERIT
15.30h Auditori Municipal
historia de un calcetín | la canica (+3 anys)

salem
15.30h Auditori Municipal
ELS PRIMERS BURRETS | XarOP TEATRE (+ 4 anys)

L’OLLERIA
17.00h Biblioteca Municipal
L’ÀNIMA DE LES COSES | alberto celdrán (6-10 anys)

ONTINYENT
Matí taller Facultat de Magisteri
Taller de manipulació d’objectes quotidians
CRISTIÁN WEIDMANN

far away | Eilertsen & Granados Teater /Lamatracataca
(+4 anys) // preu 4€

OTOS

ONTINYENT

ONTINYENT

11.30h Escoles d’Otos

De 17.30 a 20.30h Palau de la Vila

D’11.00 a 14.00h Teatre Palau de la Vila

pedra a pedra | teatre de l’home dibuixat (+3 anys)

les irréels | créature (Tots els públics) Accés gratuït

créature | les irréels (Tots els públics) Accés gratuït

MONTITXELVO

19.00h Teatre Echegaray

15.30h Casa de la Música

Preu: 6 € / 5 € (descomptes)

Siete cabritillos | LOS CLAVELES (+3 anys)

EL PALOMAR
17.15h Sala Multiusos
PEDRA A PEDRA | TEATRE DE L’HOME DIBUIXAT (+3 anys)

FONTANARS DELS ALFORINS
18.30h Biblioteca

LA CELESTINA | BAMBALINA TEATRE PRACTICABLE

CRISTIÁN WEIDMANN (4-10 anys)

Dissabte 10

11.00h Auditori Municipal

L’OLLERIA

JON BRAUN | ANITA MARAVILLAS (6-8 anys)

11.00h Biblioteca

19.00h Sala d’actes i audicions del Centre Social

L’ÀNIMA DE LES COSES | alberto celdrán (Tots els públics)

en la cadiera | viridiana (Tots els públics) // ACCÉS GRATUÏT

fontanars dels alforins
19.00h Casa de la Cultura
Siete cabritillos | LOS CLAVELES
(+ 3 anys) // ACCÉS GRATUÏT

el ràfol de salem
19.00h Auditori Municipal
SOÑANDO EL MUNDO | FÀBRICA DE PARAULES
(Tots els públics) Accés gratuït

ACCÉS GRATUÏT. Reserves a biblioteca@lolleria.org

Diumenge 11

19.00h Teatre Goya

ATZENETA D’ALBAIDA

BOCAIRENT

VEOLEO | ARBOLÉ (Tots els públics)
Preu 1 € / 3 €. Reserves a cij@lolleria.org

17.30 i 19.00h Teatre Avenida

11.00h Centre Sociocultural

11.00h Escoleta Infantil Municipal
soñando el mundo | Fàbrica de paraules (1-3 anys)

ARTURO Y CLEMENTINA | TITIRITRÁN (6-10 anys)

ALBAIDA

LOST DOG | CAL Y CANTO TEATRO (+8 anys)
Preu 1€ i 2€. Reserves a la BPM o a info@bocairent.es
Aforament limitat

benigànim

17.00 i 18.30h Jardí del Palau

11.30h Auditori Paco Salvador

LOST DOG | CAL Y CANTO TEATRO (+8 anys)

MONTAVERNER

PREU 3€. Reserves al MITA o a mita@albaida.es

18.00h Auditori Municipal Luís Peiró

Superheroi | EL PERRO AZUL (+12 anys)

Tel: 96 239 01 86 i wsp: 607 201 970 // Aforament limitat

EN LA CADIERA | VIRIDRIANA (Tots els públics) Accés gratuït

HISTORIA DE UN CALCETÍN | LA CANICA
(+3 anys) // Accés gratuït

19.00h Auditori Josep Mª Bru

ACCÉS GRATUÏT

12.30 Auditori Municipal

QUATRETONDA

AGULLENT

historia de un calcetín | la canica (+3 anys)

LA POBLA DEL DUC

18.00h Casa de la Cultura

19.00h Auditori Municipal

Taller de manipulació d’objectes quotidians

AIELO DE MALFERIT

ALFARRASÍ

castelló de rugat

22.00h Sala Gomis (Multiusos)
(Adults) // PREU 10€ / 8€ amb descomptes

estrella | marie de jongh (Públic familiar)

VEOLEO | ARBOLÉ (Tots els públics) Accés gratuït

Siete cabritillos | LOS CLAVELES
(Tots els públics) Accés gratuït

Rutes recomanades
Divendres 9 de novembre
• 17.30h > Montitxelvo. Siete Cabritillos
• 17.30h > el Palomar. Pedra a pedra
• 19.00h > Castelló de Rugat. Historia de un calcetín
• 22.00h > Ontinyent. La Celestina
Dissabte 10 de novembre
Itinerari A
• 17.30h > Ontinyent. Les Irréels
• 19.00h > Agullent. En la cadiera
• 19.00h > Fontanars. Siete Cabritillos
Itinerari B
• 17.00h > Albaida. Lost Dog (dos pases sota reserva)
• 18.00h > Alfarrasí. Historia de un calcetín
• 19.00h > l’Olleria. Veoleo
• 19.00h > el Ràfol de Salem. Soñando el mundo
Diumenge 11 de novembre
Itinerari A
• 17.30h > Ontinyent. Les Irréels
• 12.00h > la Pobla del Duc. En la cadiera
• 18.00h > Montaverner. Veoleo
• 19.00h > Quatretonda. Siete Cabritillos
Itinerari B
• 17.00h > Ontinyent. Les Irréels
•17.00h > Bocairent. Lost Dog (dos pases sota reserva)

