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PROGRAMACIÓ ESCÈNICA 2022-23
ABRIL / MAIG / JUNY

12.00 h.

TOTS ELS PÚBLICS

MÚSICA

23
CONCERT
HOMENATGE
Concert d’homenatge als socis i sòcies, a 
càrrec de la Unió Musical d’Aldaia, sota la 
direcció de J. Amadeo  Guillot.

19.00 h. | 1h 10’ | 5€ | VAL

TOTS ELS PÚBLICS

CIRC

21
AMBULANT
LA FAM (CASTELLÓ)
Amb l’espectacle “AMBULANT”, la 
companyia de circ La Fam (Castelló) fa un 
gran homenatge al circ clàssic amb música 
en directe.
www.lafamproduccions.es/ambulant/ 

TEATRE

19.00 h. | 1h 40’ | 16€ | CAST

PÚBLIC JOVE I ADULT

TEATRE

05
MILES GLORIOSUS
PENTACIÓN ESPECTÁCULOS (MADRID)
“Miles Gloriosus”  és una producció del 
Festival de Teatro Clásico de Mérida, sobre el 
text clàssic de Plauto amb Carlos Sobera, 
Elisa Matilla, Ángel Pardo, Juanjo Cucalón... 
Qui és Miles? Fanfarró, empoderat, narcís... 
però és veritat o serà escarmentat?
www.pentacion.com

19.00 h. | 1h 20’ | 8€ 

PÚBLIC JOVE I ADULT

MÚSICA

06
CONCERT 
COMMEMORATIU
MÚSICA TROBADA (VALÈNCIA) +
CORAL DE CÁMARA (PAMPLONA)
Amb motiu del Centenari de la Coronació de 
la Mare de Déu dels Desemparats, la 
formació Música Trobada (València) i la Coral 
de Cámara de Pamplona oferiran un concert 
molt especial amb obres de Fernando Acuña 
Fajardo i Pasqual Fuentes Alcácer.
www.musicatrobada.com

19.00 h. | 1h 30’ | 5€ | VAL

PÚBLIC JOVE I ADULT

TEATRE

12
A NINGÚ 
QUE LI PASSE
El còmic i showman valencià Eugeni Alemany 
presenta el seu darrer espectacle “A ningú 
que li passe”, amb la col·laboració de Zuleima 
Gonzáles. És una comèdia teatral, una porta 
oberta a la improvisació, una proposta de joc 
amb el públic i, sobretot, una invitació a 
endinsar-se en 'l'univers Alemany'.
 El caràcter i els costums dels valencians, els 
fills, la vida en parella i tot eixe ventall de 
situacions de la vida quotidiana que Eugeni 
mostra en les xarxes socials i que han acabat 
generant una estreta relació de complicitat 
entre ell i el seu públic.
www.eugenialemany.com

“Libérate, el musical”, un homenatge a un 
dels artistes més peculiars i carismàtic de les 
nostres terres, Rafael Conde “El Titi”, icona 
imprescindible d’una època. Fem un 
recorregut per la seua trajectòria i un tribut a 
aquest artista emprenedor i un dels millors 
intèrprets de la cançó espanyola. 
*Aquest espectacle conclou la Setmana de 
les Persones Majors d’Aldaia (dins de la 
programació especial per a les persones 
majors).

19.00 h. | 1h 45’ | CAST

PÚBLIC JOVE I ADULT

TEATRE-MÚSICA

13
LIBÉRATE,
EL MUSICAL

19/20

9.30 h. i 11.15 h. | VAL  | PÚBLIC ESCOLAR  | TEATRE   

ELS COLORS DE L’ARC DE SANT MARTÍ
Enguany els nostres escolars podran gaudir d’aquesta bonica programació amb aquest 
primer espectacle “Els colors de l’Arc de Sant Martí” de Tramant Teatre (València). 
Una bonica història sobre el valor de l’amistat  i del fet de compartir projectes. 
Ens esperen Solet i Nuvolet, Mario i Cotí. 
www.tramantteatre.com

TRAMANT TEATRE (VALÈNCIA)

“ANEM AL TEATRE”
PROGRAMACIÓ COMARCAL DE TEATRE 
INFANTIL I JUVENIL PER AL PÚBLIC DELS 
CENTRES EDUCATIUS D’ALDAIA.

03/04 “ANEM AL TEATRE”
PROGRAMACIÓ 
COMARCAL DE TEATRE 
INFANTIL I JUVENIL PER 
AL PÚBLIC DELS CENTRES 
EDUCATIUS D’ALDAIA.

9.30 h. i 11.15 h. | VAL

PÚBLIC ESCOLAR  | TEATRE   

CLIC
Els nostres escolars continuen gaudint d’aquesta bonica programació 
amb l’espectacle “CLIC” de JM Gestión Teatral (València). Sara i 
Tomás recorden la seua vida al seu poble rodejats de l’horta i de la 
mar... fins que arriba la gran ciutat.
www.jmgestionteatral.com

JM GESTIÓN TEATRAL (VALÈNCIA)

M
AI

G

L’ESCLAT19
La dansa inundarà el carrer i diferents espais en una exhibició continua i innovadora. Aldaia serà capital de la dansa per un dia! 
A partir de les 17.30 hores, gaudirem de la dansa amb els espectacles:

Al Hall del TAMA, la cia DANCE EXPLORER 
(València) presenta “Paisajes de papel”.

Tot seguit, al passeig de l’Avda. de la Música, 
el Colectivo Banquet (Madrid) amb 
l’espectacle “Rojo, rojo, verde”.

I a continuació, a l’explanada enfront del 
TAMA diverses intervencions:

PAISAJES DE PAPEL
CIA DANCE EXPLORER (VALÈNCIA) 

ROJO, ROJO, VERDE
COLECTIVO BANQUET (MADRID) 

ESCOLA MUNICIPAL
DE DANSA
EMDA (VALÈNCIA) 

III FESTIVAL DE
DANSA D’ALDAIA

A PARTIR DE LES 17.30 h. I TOTS ELS PÚBLICS  I DANSA

MUDARSEINSTALARSE
CIA LA BASAL (MADRID) 

LA BANDA
OTRADANZA (ALACANT) 



JUNY

Teatre Auditori Municipal d’Aldaia
Avda. de la Música 11
46960 Aldaia (València)
T. 96 198 84 06
cultura@ajuntamentaldaia.org

www.aldaia.es
Normes de funcionament de la sala del TAMA: www.aldaia.es/tama/funcionament
Es recomana tant a l’accés com a l’eixida mantindre la distància de seguretat. És convenient higienitzar-se les mans sovint.

HORARI DE TAQUILLA i VENDA D’ENTRADES
L’horari general de taquilla del TAMA és dimecres d’11.30h. a 13.30h. i de 19.00h a 21.00h., excepte aquells dimecres que siguen festius. El dia que 
hi haja programació, la taquilla obrirà dues hores abans de començar l’espectacle, excepte quan l’entrada siga gratuïta que la taquilla estarà oberta 
una hora abans de començar l’acte. Les entrades també es poden comprar a través de www.giglon.com

PROGRAMACIÓ ESPAI D’ART PLAÇA 
MAJOR AL CENTRE GENT JOVE
Obert de 9.00 a 21.00 hores.

EXPOSICIÓ:  Des del 29 de març al 28 d’abril, exposició multidisciplinària “MOMENTS DE NEUS”

EXPOSICIÓ: Des del 3 de maig al 29 de juny, MOSTRA DE PINTURA, CERÀMICA, DIBUIX, 
RESTAURACIÓ ... del Centre d’Arts i Oficis d’Aldaia.

ACTIVITATS CULTURALS
PROGRAMACIÓ SALA LLOTGETA 
DEL MUPA
ESPAI EXPOSITIU. Obert de 10.00 a 14.00 h. i de 17.00 a 20.00 hores.
Dissabte i diumenge de 10.00 a 14.00h. Dilluns tancat

EXPOSICIÓ:  Des del 7 d’abril al 26 de maig. “TERRA DE CAMPANES”, cedida pel Museu 
Comarcal de l’Horta Sud.

EXPOSICIÓ:  Des de l’1 de juny al 28 de setembre. “PALMITOS DE LA MODERNITAT”, 
col·lecció d’Abanicos Burriel.

TEMPLET DE MÚSICA 
DE LA PLAÇA D’EUROPA

PLAÇA DE LA 
CONSTITUCIÓ

Buscan’s20 anys amb tu

19.00 h.

DANSA

16
XV MOSTRA DE
COREOGRAFIES
ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA (EMDA)
XV Mostra de Coreografies dels grups de 
ballet i dansa clàssica de l’Escola Municipal 
de Dansa d’Aldaia (EMDA).

TOTS ELS PÚBLICS

TE
AT

RE
  D

EL
 M

ER
CA

T II CICLE DE TEATRE 
FET DES D’ALDAIAACTIVA’T

ESTRENES EMTA

Gaudirem de nou al Teatre del Mercat d’un cicle teatral amb companyies 
vinculades a l’escola municipal de teatre. Els seus intèrprets, autores i autors, 
creadors i creadores o companyies s’han format a la pedrera de l’EMTA.

19.00 h.

MÚSICA

17
CONCERT DE
SOLISTES
ESCOLA EDUCANDS UMA
Concert final dels solistes l’escola 
d’educands de la Unió Musical d’Aldaia.

TOTS ELS PÚBLICS

20.00 h. | 1h | 3€ | GESTUAL

PÚBLIC JOVE I ADULT

TEATRE-CLOWN

26.05
LIMIT
“Límit” la nova creació de l’actriu aldaiera 
Maria Andrés (exalumna de l’EMTA). Una 
barreja entre el clown gestual i la poesia 
visual, l’humor, la tendresa... i la rebel·lia.

20.00 h. | 1h 20’ | 3€ | CAST

PÚBLIC JOVE I ADULT

TEATRE

02.06
EL ARTEFACTO
“El artefacto” de la CIA EL GATOPARDO, 
coprotagonitzat per l’actor Jorge Valle 
(exalumne de l’EMTA). Narra la història d’un 
artefacte explosiu trobat de forma sobtada.

20.00 h. | 1h | 3€ | VAL

PÚBLIC JOVE I ADULT

TEATRE-CIRC

09.06
CIRC OBSOLET
“Circ obsolet” espectacle de la CIA La 
Panda de Yolanda (València) amb David 
Duran, col·laborador de l’EMTA. Un 
espectacle amb objectes en desús. Una oda 
a aquells que ho reparen tot perquè tot 
continue funcionant malgrat la seua inutilitat.

20.00 h. | 1h | 3€ | CAST

TOTS ELS PÚBLICS

TEATRE

20.05
EL SOL BRILLARÁ
MAÑANA
El grup de L’Escoleta de l’EMTA presenta 
l’espectacle “El sol brillará mañana”. Peter i Annie 
viuen en un orfenat regentat per les malvades 
germanes Hannigan. Tant ells, com la resta de 
xiquets i xiquetes, viuen en pèssimes condicions i 
somien que algun dia una família vinga a 
arreplegar-los. Gràcies a la inquietud i intel·ligència 
de Peter i Annie tot canviarà per a ells. 19.00 h. | 1h | 3€ | VAL

PÚBLIC JOVE I ADULT

TEATRE

27.05
ELS FIGURANTS
El grup de Formació II de l’EMTA presenta 
l’espectacle “Els figurants”. Els figurants de 
l’obra, habitualment relegats a papers de poca 
transcendència, prenen el control de 
L’escenari. Però aquesta nova realitat imposa 
alguns problemes i algunes inseguretats 
desconegudes entre els personatges. Seran 
capaços d'enfrontar-se a la nova condició?

19.00 h. | 1h | 3€ | VAL

TOTS ELS PÚBLICS

TEATRE

10.06
OLIVER BUTTON
El grup de La Colla de l’EMTA amb la 
col·laboració de l’EMDA, presenta l’espectacle 
“Oliver Button”.  Oliver Button és un xiquet 
com qualsevol de nosaltres. Però allò que el fa 
especial és que no li diverteix fer aquelles 
coses que se suposa que han de fer els xics. A 
Oliver li agrada agafar flors pel camp, saltar a 
la corda, llegir llibres a la biblioteca i sobretot, 
allò que li agrada més és ballar.

Concert de música de Bandes Excel·lent de la 
Diputació de València, a càrrec de la Unió 
Musical d’Aldaia. 
Sota la direcció de J. Amadeo Guillot.

UNIÓ MUSICAL D’ALDAIA (VALÈNCIA) 

22.30 h.

TOTS ELS PÚBLICS

MÚSICA

17.06
CONCERT DE
BANDES EXCEL·LENT

5a Exhibició de les coreografies dels grups de 
ballet i dansa clàssica de l’Escola Municipal 
Dansa Aldaia (EMDA).

ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA (EMDA)

20.30 h.

TOTS ELS PÚBLICS

DANSA

22.06
V EXHIBICIÓ DE
COREOGRAFIES

UNIÓ MUSICAL D’ALDAIA (VALÈNCIA) 

19.30 h.

TOTS ELS PÚBLICS

MÚSICA

18.06
XXIII FESTIVAL DE 
BANDES JUVENILS

Concert de música de Bandes Excel·lent de la 
Diputació de València, a càrrec de la Banda 
Simfònica d’Aldaia. 
Sota la direcció de Rafael López Marchal.

BANDA SIMFÒNICA D’ALDAIA (VALÈNCIA) 

CONCERT DE
BANDES EXCEL·LENT

20.30 h.

TOTS ELS PÚBLICS

MÚSICA

03.06

19.00 h. | 1h | 3€ | VAL

PÚBLIC JOVE I ADULT

TEATRE

17.06
TRICICLE: TOTA 
UNA VIDA
El grup de Formació I de l’EMTA presenta 
l’espectacle “Tricicle: tota una vida”. En 
aquest espectacle viatjarem pel temps, des 
dels bolquers de la infància, fins als de la 
tercera edat, a través d’sketches de tricicle. 
Encara que els actors i actrius no les utilitzen 
en tot l'espectacle, us deixaran sense paraules.

19.00 h. | 1h | 3€ | CAST

TOTS ELS PÚBLICS

TEATRE

03.06
HERMANOS GRIMM
El grup de La Canalla de l’EMTA presenta 
l’espectacle “Hermanos Grimm”.  Els 
germans Grimm estan a punt d'acabar el 
recopilatori de contes populars quan troben 
una fira ambulant. Allà coneixeran un munt 
de personatges que intenten animar els 
pobles que recorren, i aquests mateixos 
personatges els descobriran uns relats 
fabulosos, que finalment inclouran al 
recopilatori que els donarà fama universal.


