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Graella interactiva: feu click a les representacions indicades per a obrir l’enllaç al seu video
DIJOUS, 6 DE NOVEMBRE

DIVENDRES, 7 DE NOVEMBRE

DISSABTE, 8 DE NOVEMBRE

AGULLENT
AIELO DE MALFERIT

Historias con Candela EUGENIA MANZANERA
10.30h. Escola Municipal Infantil la Serratella

ALBAIDA

Maricastaña TITITRITEROS DE BINEFAR
11.00h. Cine Odeón

ALFARRASÍ

Green Planet TEATRE BUFFO
11.00h. Casa de la Cultura
Petruska, el aliento de un muñeco GIANNI FRANCESCHINI
17.00h. Centre Sociocultural

ATZENETA D’ALBAIDA
Mister Kid BAMBALINA
9.30h. Auditori Paco Salvador

BENIGÀNIM

Rebelión en el circo TITIRITRAN
9.30h. Auditori Paco Salvador

ACTE DE CLOENDA
La cigala i la formiga XIP XAP, TEATRE
18.00h. Auditori Paco Salvador
Petruska, el aliento de un muñeco GIANNI FRANCESCHINI
19.00h. Casa de la Cultura

BENISSODA

Green Planet TEATRE BUFFO
17.30h.Teatre Avenida

BOCAIRENT
CASTELLÓ DE RUGAT

Rebelión en el circo TITIRITRAN
19.30h. Auditori Municipal

FONTANARS DELS ALFORINS

Petruska, el aliento de un muñeco GIANNI FRANCESCHINI
15.30h. Casa de Cultura

GUADASSÉQUIES

Historias con Candela EUGENIA MANZANERA
16.00h. Sala Multiusos

MONTITXELVO

La meua Blancaneu TEATRE BUFFO
15.30h. Sala Multiusos
Historias con Candela EUGENIA MANZANERA
12.00h. Biblioteca Municipal

L’OLLERIA

ONTINYENT

Maricastaña TITITRITEROS DE BINEFAR
19.30h. Teatre Goya
ACTE D’INAUGURACIÓ
Animació a càrrec de Lluerna Teatre
12.00h. Mancomunitat de la Vall d’Albaida

Astokillo PANTA RHEI
12.00h. Centre Comercial El Teler

Hansel i Gretel LA TARTANA
12.00h. Sala Gomis (Multiusos)

Bang! CIE VOLPINEX
22.30h. Sala Gomis (Multiusos)

OTOS

Petruska, el aliento de un muñeco GIANNI FRANCESCHINI
10.00h. CRA Castell de Carbonera

EL PALOMAR

Maricastaña TITITRITEROS DE BINEFAR
17.00h. Sala Multiusos
El ruiseñor del emperador ARDEN
12.00h. Auditori Municipal

LA POBLA DEL DUC
Sessió escolar

DIUMENGE, 9 DE NOVEMBRE

Rebelión en el circo TITIRITRAN
19.00h. Auditori Josep M. Bru

Tots els públics

Microespectacle (100 persones)

Públic adult

LOS TITIRITEROS DE BINÉFAR (ARAGÓ)
MARICASTAÑA de Juan Ramón Jiménez, Miguel Hernández,
María Elena Walsh, Antoniorobles, Ramón Gómez de la Serna
Maricastanya i Bruno arriben d’aquest lloc arcà en què viuen els contes.
Miren al públic als ulls i llavors van personatges com bandades d’ocells
a menjar de les seues mans. Toquen músiques populars, reciten faules,
inventen disbarats i fan dansar als titelles en el retaule. Dorm el gat dins
d’un barret? Volen veure com un pallasso-equilibrista aguanta a la cara per
una pesada barra? Existeix una desfilada de granotes, mosques i diables
passejant davant del públic? Tot és possible quan Maricastanya i Bruno
arriben convocats per la mirada transparent dels xiquets, encara millor si
estan acompanyats.
Història de la companyia
Portem més de trenta anys recorrent camins amb els nostres monyacos,
fent titelles i música pels carrers, places, teatres i carpes. El nostre teatre
és sempre per a tots: per als xiquets, tractats com a persones sensibles i
intel·ligents, i per als adults que encara guarden un buit per la tendresa i
per al joc festiu del teatre. Hem editat sis discos, tres llibres i hem creat una
trentena llarga d’espectacles que hem portat per trenta-tres països de tot
el món recollint premis i reconeixements, encara que, pensem que la nostra
millor actuació serà la propera.
07.11.2014 > 17.00 h
El Palomar. Sala Multiusos. Taller/Microespectacle
08.11.2014 > 18.00 h
L’Olleria. Teatre Goya. Tots els públics
Durada: 55 min / Tècnica: titelles, actors i música

TEATRE BUFFO (COMUNITAT VALENCIANA)
GREENPLANET d’Empar Claramunt

Un meteorit cau a la Terra. Uns xiquets el troben i descobreixen que conté un misteriós
missatge. Així comença una aventura galàctica que els condueix a la búsqueda d’un
inesperat “tresor” que salvarà el planeta.
07.11.2014 > 11.00 h
Alfarrasí. Casa de la Cultura. Sessió escolar
Durada: 45 min / Tècnica: teatre negre

09.11.2014 > 17.30 h
Bocairent. Teatre Avenida. Tots els públics

LA MEUA BLANCANEU d’Empar Claramunt
Una personal i creativa versió del conte clàssic, inspirada als germans Grimm i on
l’envejosa madrastra intentarà aniquilar la puresa i la bellesa que encarna Blancaneu. Espectacle representat amb imaginatius titelles de fusta reciclada.
06.11.2014 > 15.30 h
Montitxelvo. Sala Multiusos. Sessió escolar
Durada: 50 min / Tècnica: titelles de taula

TEATRO PANTA RHEI (PAÍS BASC)
ASTOKILLO d’ Emilio Fernández de Pinedo
El firaire, titellaire Maese Zambulón i el seu burro Rigoletto recorren pobles i
ciutats amb el seu circ de varietats. Amb la seua comèdia de carrer, transiten
per un país imaginari on la gent una vegada va ser feliç i ara campa el parany,
la veritat de cartró i l’explotació. Una faula sobre un burro i el seu domador.
Sobre la cobdícia, l’egoisme, la lleialtat i la generositat en un món colpejador.
Història de la companyia
Després de 25 anys de labor contínua d’investigació en les arts escèniques,
Panta Rhei es troba en un moment de creació expansiu amb un repertori
teatral ampli en cartell i una sèrie de serveis pedagògics entorn del fet
teatral i a la relació amb els seus públics.
08.11.2014 > 12.00 h
Ontinyent. Centre Comercial El Teler
Durada: 60 min / Tècnica: titella gran animada i actors

Història de la companyia
Empar Claramunt, va crear el Teatre Buffo fa més de 30 anys. S’inicià com a marionetista solista en 1990 amb “La Princesa Mala Sort”, una proposta d’abstracció
figurativa en fusta reciclada, participant en un munt de Festivals nacionals i internacionals. Ara presenta “Greenplanet” (2013) un espectacle ecològic i de teatre
negre, alhora que torna amb un treball molt personal “La meua Blancaneu” (2014).

TITIRITRÁN TEATRO (ANDALUSIA)
REBELIÓN EN EL CIRCO de Maruja Gutiérrez i Pedro López

XIP XAP, TEATRE (CATALUNYA)
LA CIGALA I LA FORMIGA de Jaume Belló

EXPOSICIÓ
30 ANYS DE TITELLES A LA VALL D’ALBAIDA

Ossi l’osseta equilibrista, Lupe la gallina cantant i Marina la sirena ballarina són
els únics artistes que queden al nostre circ, la seua situació és difícil, amb prou
feines poden subsistir. Lupe troba a faltar l’abundància de crispetes de blat de
moro dels bons temps, quan el públic acudia a atapeïdes cues per veure l’espectacle. Una nova notícia acaba d’arribar, Baldo Ratolino serà el nou director
d’aquest circ. L’esperança brilla en els ulls de Ossi quan escolta les promeses
d’èxit del nou director -amb el vostre esforç i la meua intel·ligència arribarem a
dalt! - Diu el Sr Ratolino a lloms del seu elefant encadenat.

Amb estos dos personatges us convidem a viatjar per totes les estacions de l’any.
Ajudats per les cançons, us volem explicar una història que parla de l’amistat, de
les diferents formes de veure la vida i com encarar-la... buscant l’ofici que més
ens agrade.
La faula de la cigala i la formiga té un final de faula tradicional, que és el que van
escriure tots els autors. I aquest, és el que us volem contar... o potser no.

Després de 30 anys de trajectòria, la Mancomunitat de Municipis de la Vall
d’Albaida ha volgut homenatjar la història de la Mostra Internacional de
Titelles a la Vall d’Albaida a través dels cartells que han il·lustrat el festival
i mostrar així les diferents tendències que, al llarg dels anys, ha anat
despuntant en el disseny gràfic i la il·lustració de la imatge de la Mostra
Internacional de Titelles a la Vall d’Albaida, un festival que ha obert els
municipis de la comarca a una realitat cultural contemporània, diversa i
provocadora, que ha sigut capaç de despertar l’interés d’un públic poc
acostumat a fer del teatre una important opció d’oci.

Història de la companyia
Titiritrán Teatro naix a Granada el 1996, de la mà de Maruja Gutiérrez i Pedro
López. Els nostres espectacles van dirigits a públic escolar de quatre a deu
anys i la nostra experiència de treball amb els diferents cicles escolars ens ha
portat a la conclusió que els espectacles adreçats a ells / es cal fer-los amb
serietat ... amb la mateixa serietat que juguen els xiquets.
07.11.2014 > 09.30 h
Benigànim. Auditori Paco Salvador. Sessió escolar

Història de la companyia
Xip Xap naix el 1983 a la ciutat de Lleida.
Des de la seua fundació la companyia es dedica professionalment al teatre i animació per a un públic infantil, juvenil i familiar. En tots aquests anys i fins a
l’actualitat s’ha dedicat bàsicament a l’animació musical, el teatre de carrer, titelles i
el teatre per a infants i joves, fent espectacles que abasten dels 2 als 25 actors.

Del 03 al 14 de novembre
Ontinyent. Centre Comercial El Teler (horari comercial)

09.11.2014 > 18.00 h
Benigànim. Auditori Paco Salvador
Acte de Cloenda
Durada: 55 min / Tècnica: titelles i actors

07.11.2014 > 19.30 h
Castelló de Rugat. Auditori Municipal. Tots els públics

CRÈDITS

8.11.2014 > 19.00 h
Agullent. Auditori Josep M. Bru. Tots els públics
Durada: 45 min / Tècnica: titelles i actors

Direcció artística: Vicent Vila
Coordinació: Josep Talens
Col·laboradors: Víctor Albiñana, Rebeca Andrés, Lydia Ferri, Mercè Llàcer,
Josep Marian, Lalin Maronda, M. José Martí, Soledad Mateos, Elena Soler,
Vicent Soriano, Genís Tornero
Jurat: Josep Beltran, Cecília Silva i Pablo Ricart
Disseny gràfic: Álvaro Sanchis
Seguiment fotogràfic i video: Juan Calatayud
Escultures : Evarist Navarro
Assistència tècnica: ServiSo
Realització gràfica: Lluna Graphics
Entitats col·laboradores: Centre Comercial El Teler, MITA d’Albaida
Organització, comunicació i relació institucional:
Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida

www.mostratitelles.com
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17.00h. Sala Multiusos
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LA POBLA DEL DUC
Sessió escolar

Hansel i Gretel LA TARTANA
12.00h. Sala Gomis (Multiusos)

Tots els públics

Microespectacle (100 persones)

Públic adult

ARDEN PRODUCCIONES (COMUNITAT VALENCIANA)
EL RUISEÑOR DEL EMPERADOR de Vicent Vila

BAMBALINA TEATRE PRACTICABLE (LA VALL D’ALBAIDA)
MISTER KID d’Eva Zapico, Àngel Fígols i Pau Gregori

CIE. VOLPINEX (FRANÇA)
BANG! de Fred Ladoué i Rémi Saboul

La fama del rossinyol de l’emperador de la Xina ha transcendit més enllà dels
seus dominis arribant fins l’emperador del Japó, qui li regala un ocell mecànic
que rivalitza amb el real. Lògicament, el mecanisme es fa malbé i mentre l’emperador de la Xina enyora el cant del seu rossinyol, la vida li passa comptes
fins que torna el famós rossinyol del seu jardí. Un espectacle amb actors i
titelles creat a partir de la bella història de Hans Christian Andersen.

Imagina que un dia ixes de l’escola i no hi ha ningú esperant-te. Potser t’espantes
però... I si utilitzes la teua imaginació per superar la por? És el que fa Kidd amb
l’ajuda dels seus personatges favorits: un superheroi, un robot, un cavall que du
a la butxaca, que cobra vida i es fa gran i una xiqueta de pèl roig. Aconsegueix
transformar el seu entorn i a ell mateix. Inicia un viatge en el qual aprén a fer-se
fort i a dir “no” davant de situacions injustes.
Què faries tu?

En Bang! la companyia francesa Volpinex uneix amb humor i gran originalitat el teatre d’objectes i el cinema, amb un joc de càmeres de gravació,
mini estudis de rodatge i altres tècniques a la vista del públic, a les quals
s’uneixen la música i efectes sonors en directe. Tots els elements del llunyà
Oest són presents: cow-boys, pistoles a la cintura, texans, cavalls i bales
sota un fons de muntanyes rocoses...
Fred Ladoué i Florian Brinker, actor-manipulador i músic, aconsegueixen
fascinar riallades al públic amb la seua narració i interpretació d’aquesta
hilarant pel•lícula teatral d’objectes diminuts.

Història de la companyia
La companyia Arden Producciones es va fundar a València el 1995 Va néixer sota
un projecte teatral: la creació de muntatges de tall clàssic, a través de textos
contemporanis. La seua trajectòria es pot dividir en cinc tipus de projecte o blocs:
1r. Recreació clàssica. Textos contemporanis, basats en fets o personatges
històrics, per parlar de hui des del ahir.
2n. Teatre de hui. Textos recreant situacions, temàtiques i realitats absolutament
actuals i amb estètica i tractaments actuals.
3r. Adaptacions d’autors clàssics.
4t. Recerca escènica.
5è. Teatre per a xiquets i xiquetes.
09.11.2014 > 12.00 h
La Pobla del Duc. Auditori Municipal. Microespectacle 100 espectadors
Durada: 55 min / Tècnica: titelles, actors i ombres

Història de la companyia
Bambalina sempre ha destacat per la vocació interdisciplinar dels seus espectacles i per utilitzar un llenguatge teatral en sintonia amb les dramatúrgies més
contemporànies, on destaca la capacitat comunicativa de les imatges i dels
titelles, una acurada posada en escena i una sòlida interpretació. Al llarg de tota
la trajectòria, la companyia ha posat en escena alguns títols emblemàtics del
repertori literari i musical universal com Quijote, Cyrano de Bergerac, Alícia, El
Retablo de Maese Pedro, Història del Soldat, Hola, Cenerentola! i Carmen. També
ha desenrotllat una línia de creació més personal amb propostes com El Jardí de
les Delícies, Pasionaria, La Sonrisa de F. G. Lorca, El cel dins una estança, Kraft, La
dona irreal, Cosmos o Petit Pierre.

Història de la companyia
La companyia Volpinex és el resultat d’un recorregut artístic de més de 20
anys del seu fundador, Fred Ladoué. En les seues creacions Fred reuneix tant
els seus coneixements tècnics de l’espectacle (vídeo, so i llums), com la seua
experiència artística en el teatre de la improvisació i de carrer. La manipulació d’objectes, la interpretació i la tècnica són realitzades per ell mateix.
08.11.2014 > 22.30 h
Ontinyent. Sala Gomis (Multiusos). Públic adult
Durada: 50 min / Tècnica: teatre d’objectes i vídeo

06.11.2014 > 09.30 h
Benigànim. Auditori Paco Salvador. Sessió escolar
Durada: 50 min / Tècnica: teatre multidisciplinar

EUGENIA MANZANERA (COMUNITAT DE MADRID)
HISTORIAS CON CANDELA d’Eugenia Manzanera

COMPAGNIA FRANCESCHINI PERFORMINGARTS (ITÀLIA)
PETRUSCA, EL ALIENTO DE UN MUÑECO de Gianni Franceschini

LA TARTANA TEATRO (COMUNITAT DE MADRID)
HANSEL I GRETEL de Inés Maroto i Juan Muñoz

Acompanyada pel músic Iovis Fernández, flauta travessera, guitarra,
sansula ... i molts instruments joguines-juganers-musicals per embolicar a
Candela i a tots els que s’acosten a escoltar i sentir les seues històries
Un dit, un guant, titelles, un full, un vaixell, una cançó, una retafila... sensacions, poemes, ritmes, tons i silencis per viatjar a través de les històries.

El conte tradicional rus del ninot Petruska que es fa viu i el ballet famós de
Stravinskij són la base per a un joc teatral simple i directe que mira al públic per
reflexionar sobre l’autonomia de la vida. Tots podem ser ninot del poder, tots tenim
un alè de llibertat.

En l’època on els boscos estaven plens de fades i de bruixes, dos xiquets es
van perdre entre els seus arbres. Ell és Hansel i ella és Gretel. Sí, són els mateixos dels contes. Sí, van ser ells els que van trobar una casa feta de xocolate, caramel i gelat. Sí, són els mateixos que van ser raptats per una bruixa
que els volia cuinar lentament. Sí, ells van aconseguir enganyar i llançar-la al
foc rescatant a tots els xiquets que havien estat convertits en massapà.

Història de la companyia
La meua experiència amb nadons s’inicia en el món de la narració oral en
1997 a la Comunitat de Madrid. I continua al teatre amb La Casa Incierta, amb
la meva intervenció en dues de les seves creacions: El circ incert i Camina.
El 2010, i amb la meua pròpia companyia, neix Històries amb Candela, espectacle de petit format per a xiquets d’1 a 5 anys. Seguirà Caragols (FETEN
2011) i Corporeoh (Fira de Ciutat Rodrigo 2013).
07.11.2014 > 10.30 h
Aielo de Malferit. Escola municipal infantil la Serratella

Història de la companyia
Gianni Franceschini actor, pintor i director de teatre des dels anys 70 és un dels
més originals artistes del teatre per a infants del panorama teatral italià. Després
del treball en diferents companyies i teatres públics, des d’uns anys treballa com a
artista sol, posant la narració, la pintura en viu i les figures com a signe del seu art.
07.11.2014 > 10.00 h
Otos. CRA Castell de Carbonera. Sessió escolar
07.11.2014 > 15.30 h
Fontanars dels Alforins. Casa de Cultura. Microespectacle 100 espectadors

07.11.2014 > 16.00 h
Guadassèquies. Sala Multiusos. Sessió escolar

08.11.2014 > 19.00 h
Benissoda. Casa de la Cultura

08.11.2014 > 12.00 h
L’Olleria. Biblioteca Municipal
Durada: 30 min / Tècnica: contes, titelles i música

09.11.2014 > 16.00 h
Atzeneta d’Albaida. Centre Sociocultural. Microespectacle 100 espectadors
Durada: 50 min / Tècnica: narració i animació de figures pintades

Sí, sí, sí! Els coneixeu. Doncs aquesta vegada podreu viure l’aventura, aquesta vegada les pàgines del conte es fan realitat. I d’una manera molt especial,
a través de l’òpera d’Engelbert Humperdinck.
Història de la companyia
Des de 1977 la companyia de teatre La Tartana dirigida per Juan Muñoz, ha
estrenat 37 espectacles de titelles que han viatjat per mig món. La Tartana
ha demostrat que les seues obres són de gran qualitat i tot l’equip treballa
amb una precisa coordinació que busca perfecció, aconseguint que en
cada espectacle el públic no pare de sorprendre’s.
09.11.2014 > 12.00 h
Ontinyent. Sala Gomis (multiusos). Tots els públics
Durada: 45 min / Tècnica: titelles i actors

