YMEDIOTEATRO (ANDALUSIA)
SIE7E de Ymedioteatro

TRAMANT TEATRE (COMUNITAT VALENCIANA)
EL VESTIT NOU DE L´EMPERADRIU de Penélope González

BEHIBI´S (PAÍS BASC)
BUELTAKA de Lierni Fresnedo i Patricia Franco

La combinació del llenguatge del mim amb el teatre d’objectes formen els
ingredients d’aquest espectacle íntim i ple de fantasia. Així, en clau poètica i
humorística narra set històries curtes a la vegada, però sense connexió entre
elles. Les eines per a fer-ho: globus, pilotes de ping-pong, bosses de plàstic i el
cos del manipulador.

Catalina es troba passejant pels jardins de palau quan apareix la seua iaia per a
anunciar-li que en set dies serà coronada com la nova emperadriu de totes “Les
Tursies”. L’emoció embarga Catalina però també el desassossec: Catalina ha de
trobar el vestit més meravellós mai vist, però en la seua cerca trobarà altres coses
que ella no espera.

El el llit com en la vida peguem moltes voltes fins a trobar el lloc, la postura
on estem còmodes i podem descansar i viure. Els protagonistes d’esta
història es veuen obligats a fer voltes i revoltes en un viatge de derrotes i
fugides....

Història de la companyia
Ymedioteatro comença la seua aventura teatral amb l’estrena de Novecento.
Virginian 1900 (2006). El seu segon espectacle …i la llegenda de Maese Pérez,
l’organista (2008) va ser considerat com un dels treballs més sorprenents del
teatre andalús. La següent producció, Monstruario (2010), ens presenta la
història extravagant de l’Home Elefant. En la seua nova proposta, SIE7E, creen
un teatre detallista sobre rodes on la companyia posa en escena microfuncions
multidisciplinàries que fan somiar grans i menuts.

Història de la companyia
La companyia naix al 2004. Components: Puri Fariza, Francisco Alcàntara, Juan
Fran Saéz, Rosana Vidal, François Martínez, Ivan Miralles, Pol Paul. Directors:
Pedro Dinamarca, Pere Marco, Puri Fariza i Claudio Hochman.

Història de la companyia
Companyia creada en 1992, en esta última etapa és un projecte de Patricia
Franco. Des dels inicis s’ha especialitzat en el teatre de titelles dirigits al
públic infantil; als seus espectacles sempre tracten temes d’interès com el
consum, medi ambient o moviments migratoris, intentant portar a la reflexió
als espectadors

10.11.2013 > 12.00 h
La Pobla del Duc. Auditori municipal. Tots els públics
Durada: 60 min / Tècnica: titella de guant i més elements

09.11.2013 > 19.00 h
Benissoda. Casa de la cultura. Tots els públics
Durada: 50 min / Tècnica: diverses

09.11.2013 > 18.00 h
Ontinyent. CC. El Teler. Tots els públics
Durada: 180 / 240 min / Tècnica: titelles, objectes i taula

TEATRE A MÀ (COMUNITAT VALENCIANA)
EL SOLDADET DE PLOM de Hans Christian Andersen

FESTUC TEATRE (CATALUNYA)
LA SIRENETA de Hans Christian Andersen

LLUERNA TEATRE (COMUNITAT VALENCIANA)
LILI de Josep M. Beltrán Cortés

Aquest espectacle ens narra la història d’un soldadet de plom al qual, per un
defecte de fosa, li falta una cama i de com l’amor cap a la ballarina i el seu
afany de superació el portaran a córrer mil aventures. A través del joc dels dos
manipuladors anirem endinsant-nos en aquesta coneguda història d’Andersen
i coneixerem en clau d’humor tots els personatges que conformen el xicotet
univers del nostre personatge.

La història comença en el fons del més blau dels oceans. Existia una ciutat de nacre
i corall on vivia el rei Tritó amb les seves filles. La petita era la més bella i posseïa
la veu més preciosa de tot l’oceà, i el seu nom era Mar, però tots la coneixien com:
la Sireneta. Un conte de les profunditats marines amb titelles i música en directe
perquè l’espectador es deixe portar a un món ple de misteris i fantasia.

LILI és un espectacle concebut per ser representat en tot tipus d’espais
on es puga fer fosc, des de cafès teatre fins al menjador d’una casa. És,
doncs, un espectacle de petit format on el titellaire representarà una sèrie
de números amb titelles i objectes. El fil conductor és l’ofici de titellaire:
quina mena d’impuls aboca una persona, aparentment normal, a dedicar-se
a aquest ofici alhora vulgar i misteriós...

Història de la companyia
Teatre a Mà naix el 2012 de la mà de Miquel Viñoles i Juanma Picazo, ambdós
actors i especialistes en manipulació d’objectes. Aquest primer espectacle
de la companyia intenta acostar-se al públic a través d’una posada en escena
senzilla i directa, on l’actor i l’objecte es fonen per a crear un “ens” dramàtic
mes potent.
09.11.2013 > 19.00 h
Agullent. Auditori Josep M. Bru. Tots els públics

Història de la companyia
Festuc Teatre es va fundar a Lleida el 17 de febrer de l’any 2003 per Íngrid Teixidó i
Pere Pàmpols fruit de les seues inquietuds artístiques i amb l’afany de poder fer de
la seua passió una forma de vida i que alhora servira de plataforma d’expressió on
poder mostrar les seues creacions. El seu propòsit ha estat sempre la presentació
d’espectacles que arriben emocionalment a l’espectador, tingua l’edat que tinga,
aquest fet els ha conduit a que els seus espectacles aporten un lligam molt fort
entre la música, la narració i la interpretació per tal d’afavorir aquest enllaç.
07.11.2013 > 15.30 h
Fontanars dels Alforins. Casa de cultura. Sessió escolar

10.11.2013 > 18.00 h
Atzeneta d´Albaida. Centre sociocultural. Tots els públics
Durada: 50 min / Tècnica: titelles

DIVENDRES, 8 DE NOVEMBRE

DISSABTE, 9 DE NOVEMBRE

El pollo Pepe TEATRO DE LA LUNA
10.30h. Escola municipal infantil la Serratella. Sessió escolar
El soldadet de plom TEATRE A MÀ
18.00h. Centre Sociocultural. Microespectacle 100 espectadors

ATZENETA D’ALBAIDA
BENIGÀNIM

Trogloditas TANXARINA TÍTERES
9.30h. Auditori Paco Salvador. Sessió escolar

La Sireneta FESTUC TEATRE
9.30h. Auditori Paco Salvador. Sessió escolar
Bueltaka BEHIBI´S
19.00h. Casa de la Cultura. Microespectacle 100 espectadors

BENISSODA

Sololeo FALSARIA DE INDIAS
17.30h.Teatre Avenida. Tots els públics

BOCAIRENT
FONTANARS DELS ALFORINS

La Sireneta FESTUC TEATRE
15.30h. Casa de la Cultura. Sessió escolar
Titellet ARTICS
15.30h. Sala multiusos. Sessió escolar

MONTITXELVO
Poufff LICHTBENDE
22.00h. Teatre Echegaray. Públic adult

Bag Lady THE BAG LADY THEATER
23.00h. Escuela de calor. Públic adult

La màgia de la flauta màgica TEATRE DE LA CAIXETA
12.00h. Sala Gomis (multiusos). Tots els públics
Sie7e – YMEDIO TEATRO
18.00 – 21.00h. CC. El Teler. Tots els públics

ONTINYENT

L’OLLERIA

ACTE D´INAGURACIÓ
La màgia de la flauta màgica. TEATRE DE LA CAIXETA
11.00h. Teatre Cervantes

OTOS

El pollo Pepe TEATRO DE LA LUNA
10.30h. CRA Castell de Carbonera. Sessió escolar

EL PALOMAR

Sueños de papel DEL REDOBLE TEATRO Y TÍTERES
17.00h. Sala multiusos. Sessió escolar

ACTE DE CLOENDA
¡Ábrete Sésamo! CALEIDOSCOPIO TEATRO
18.00 h. Teatre Echegaray.

Sueños de papel DEL REDOBLE TEATRO Y TÍTERES
12.00h. Biblioteca Municipal. Sessió escolar

El gallo de las veletas LA CANICA
18.00h. Teatre Goya. Tots els públics

El vestit nou de l´emperadriu TRAMANT TEATRE
12.00h. Auditori municipal. Microespectacle 100 espectadors

COMPANYIA FALSARIA DE INDIAS (CASTELLA LA MANXA)
SOLOLEO de Llanos Campos

THE BAG LADY THEATER (CASTELLA I LLEÓ)
BAG LADY de Malgosia Szkandera

Leo és un nen que està sol. I que s’avorreix. Però s’avorreix perquè no sap que,
en realitat, no està sol, està envoltat de llibres. I, dins, hi ha històries fantàstiques, aventures, viatges, nous amics que només estan esperant el fet que se li
ocórrega estendre la mà i passar la primera pàgina de qualsevol d’ells.

És la història d’una dona solitària que construeix el seu propi món utilitzant els
objectes més simples. Sola, utilitzant tot el seu cos, explorant el poètic món del
silenci, cada bossa de plàstic es transforma, entre les seues mans, en un personatge, i com un regal ens farà descobrir i viure diferents moments, tots construïts
amb eixe humil material.

Història de la companyia
Aquesta companyia teatral naix en juny de l’any 2000 com a projecte comú de
diversos professionals del teatre, que després de pertànyer i participar en treballs
d’altres companyies de Castella la Manxa, decideixen impulsar els seus propis
projectes. La creadora, Llanos Campos Martínez, després de passar 3 anys de
formació al T.E.M.A (Teatro Escuela Municipal de Albacete), porta des de 1984
dedicada al món de l’escena pertanyent a nombrosos grups de teatre.

El gallo de las veletas LA CANICA
12.00h. Sala Gomis (multiusos). Tots els públics

Lili LLUERNA TEATRE
22.30h. Fundació Salvador Mollá. Públic adult

LA POBLA DEL DUC

10.11.2013 > 17.30 h
Bocairent. Teatre Avenida. Tots els públics
Durada: 40 min / Tècnica: titelles

DIUMENGE, 10 DE NOVEMBRE

El soldadet de plom TEATRE A MÀ
19.00h. Auditori Josep M. Bru. Tots els públics

AGULLENT
AIELO DE MALFERIT

09.11.2013 > 22.30 h > Ontinyent
Fundació Salvador Mollà. Públic adult
Durada: 60 min / Tècnica: titelles

08.11.2013 > 09.30 h
Benigànim. Auditori Paco Salvador. Sessió escolar
Durada: 50 min / Tècnica: titelles de taula

DIJOUS, 7 DE NOVEMBRE

Història de la companyia
Lluerna Teatre es forma com a companyia l’any 1989. Els seus components
Josep Beltrán i Rosa Navarro han format part de companyies valencianes
com Teatrel·lo o L´Entaulat Teatre. Des de l’any 1989 fins a l’any 2011 Lluerna
Teatre ha realitzat i presentat dotze espectacles creats per a públic adult, infantil i familiar. Està especialitzada en el teatre de titelles per a públic infantil i
familiar i els seus espectacles es caracteritzen pel seu contingut innovador i
la seua estètica personal creada en tots aquests anys de trajectòria.

Història de la companyia
“The Bag Lady Theater”… una dama que dóna alè a alegres i tristos, blanques i
petulants bosses de plàstic...neixen de la foscor, es transformen amb el seu cos
en petits i mitjos personatges, i sense paraules, amb el silenci i la música ens van
explicant trossos de la seua vida que il·luminen a poc a poc el fosc escenari.
08.11.2013 > 23.00 h
Ontinyent. Escuela de Calor. Públic adult
Durada: 45 min / Tècnica: titelles i objectes

EXPOSICIÓ DE TITELLES. TIRANT DE FIL
Exposició de titelles creades per Salvador Mollá exclusivament per a la
present edició de la MITVA
07.11.2013 / 30.11.2013
Ontinyent. Fundació Salvador Mollá

CRÈDITS
Direcció artística: Vicent Vila
Coordinació: Josep Talens
Col·laboradors: Víctor Albiñana, Mercè Llàcer, Josep Marian, M. José Martí,
Elena Soler, Vicent Soriano, Genís Tornero
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Disseny gràfic: Álvaro Sanchis
Seguiment fotogràfic i video: Juan Calatayud
Escultures : Evarist Navarro
Assistència tècnica: ServiSo
Realització gràfica: Lluna Graphics
Entitats col·laboradores: Escuela de calor i Fundació Salvador Mollá
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www.mostratitelles.com

29a MOSTRA INTERNACIONAL DE TITELLES A LA VALL D’ALBAIDA
PROGRAMACIÓ A ATZENETA (NOVEMBRE 2013)

Diumenge, 10 de novembre.
Companyia: Teatre a mà (València)
Espectacle: El soldadet de plom de Hans Cristian Andersen
Hora: a les 6 de la vesprada
Lloc: Centre Sociocultural
Duració: 50 minuts
Espectacle recomanat per a tots els públics

Història de la compañía:
Teatre a mà naix en 2012 de la mà de Miquel Viñoles i Juanma Picazo, ambdós actors i
especialistes en manipulació d'objectes. Este, primer espectacle de la companyia intenta
acostar-se al públic a través d'una posada en escena senzilla i directa, on l'actor i l'objecte es
fonen per a crear un "ens" dramàtic mes potent.

Sinopsi:
Aquest espectacle ens narra la historia d’un soldadet de plom al qual, per un defecte de
fosa, li falta una cama i de com l’amor cap a ala ballarina i el seu afany de superació el
portaran a córrer mil aventures. A través del joc dels dos manipuladors anirem endinsant-nos
en aquesta coneguda historia d’Andersen i coneixerem en clau d’humor tots els personatges
que conformen el xicotet univers del nostre personatge.

