
DESEMBRE 2007
AJUNTAMENT DE BANYERES DE MARIOLA

Programació cultural

Dissabte, 1 de desembre. 20’30 h. Entrada lliure

Santa Cecília
concert de

de l’agrupació musical la nova

Intèrprets: Belén Rueda, Geraldine Chaplin, Fernando Cayo, Roger Príncep,
Montserrat Carulla, Mabel Rivera.

La pel·lícula: Laura torna amb la seua família a l'orfenat on va créixer, amb la intenció d'obrir una residència
per a xiquets discapacitats. Allí, el xicotet Simón, fill de Laura, comença a deixar-se portar per uns
estranys jocs que generen en sa mare gran inquietud, ja que deixaran de ser una mera diversió per a
convertir-se en una amenaça. Una sèrie d'inesperats esdeveniments obligaran Laura a bussejar en el
dramàtic passat de la casa que de xiqueta va ser el seu llar.

CINE

Dir. Juan Antonio Bayona.

“El orfanato”

Teatre Principal.  Diumenge, 2 de desembre.
17’30 h. i 19’30. Preu Entrada: 3´50

edició del
VII
concurs de vestits
de paper
Divendres, 14 de desembre. 22’30 h.
Venda anticipada:  Ajuntament i Casa de Cultura. Preu entrada: 8

  GALA DE NADAL
      a benefici D’UNICEF

Amb l'actuació de:
Centre de Dansa Mª Guadalupe.

Banda Jovenil del Conservatori de Banyeres de Mariola.
Bandeta de l'Agrupació Musical La Nova

Beatriz Rico Castelló (Cantautora)
Pedro Lajara (Guitarra clàssica)

Tuna "La Bohèmia Estudiantil

Diumenge, 13 de gener. 19’00 h.
Diumenge, 16 de desembre. 19’00 h.

Esta programació pot estar sotmesa a canvis que s´anunciaran oportunament.



TEATRE INFANTIL: Toc de Retruc presenta

Un toc de pastorets

Dimecres, 19 de desembre. 15´45 h. Sessió escolar.

L’època de Nadal és rica en tradicions i Toc de retruc fa un repàs del repertori de nadales més característiques. Música i teatre es combinen amb plena
participació del públic. Cada cançó implica l’aparició de personatges característics del Betlem. A poc a poc, crearem un autèntic pessebre vivent.

Concert patrocinat per l’Associació de Comerciants de Banyeres de Mariola (ACOBA), l’Institut Valencià de la Música i l’Ajuntament de Banyeres de Mariola

Concert de Nadal
Orquesta simfònica “Ciutat d’Elx”
Director: Leonardo Miguel Martínez Cayuelas.
Programa: Concerto Grosso Solm Op. 6 Nº 8 (Navidad) de Corelli;

Danza húngara de J. Brahms i Sinfonía nº 5 de F. Schubert.

Diumenge, 23 de desembre. 19´30 h. Entrada lliure.

Nadàlia2007

Dimecres, 26 de desembre. 18´30 h. Entrada lliure.
Entrada lliure. Per a tots el publics. En castellà

El dia de l’aniversari de Sara, un home-llibre anomenat Juli Verne, es presenta davant de Sara i la
seua amiga Leya. Juli Verne farà que les amigues entren en una cadena de peripècies quan el llit del
dormitori de Sara es transforma en vaixell, illa i túnel del temps. Viuran una aventura inoblidable
entre taurons, dinosaures, un estrany indígena i personatges sinistres. Com si el gran novel·lista
francès els obrira de bat a bat la màgia de la seua imaginació

El rayo Verne

Dijojus, 27 de desembre. 11´00 h.

CINE infantil

“Nocturna”

Divendres, 28 de desembre.
12’00 h. i 17’00. Preu Entrada: 3´50

La nit va a quedar-se en la més profunda obscuritat
ja que les estreles amenacen amb apagar-se. Però,
Tim, un xiquet que viu en un orfenat s’omplirà del
valor  necessari per a  resoldre este desastre.
Per a  aconseguir-ho se submergirà
en una emocionant aventura a través de Nocturna,

un món que sorgix cada nit quan ens quedem
dormits. Allí descobrirà a tots els éssers i criatures
de la nit, amb les quals mamprendrà  un fabulós
viatge per a intentar rescatar la seua estrela més
volguda: Adhara.

TEATRE infantil

“La bella dorment”
En ella, la història coneguda per tots sofrirà més d’un gir inesperat.
Es tracta d’una proposta molt visual que barreja diverses tècniques com
les arts plàstiques, titelles, música, projeccions, ombres xineses...
Un espectacle ple de tendresa i humor que gaudiran tant els adults com
els més menuts.

L’Horta Teatre us ofereix una particular versió del clàssic conte
de Charles Perrault “La Bella Dorment”.

Dijous, 3 de gener. 18´30 h.
Entrada lliure. Per a tots el publics. En valencià

Tallers
Per als xiquets i xiquetes de 3 a 7 anys. També
podran participar tots els xiquets i xiquetes que
ho desitgen en el:

de Dibuix de Postals Nadalenques.
XIV Concurs

JA.CA.RA. teatro presenta:

CIENCIA DIVERTIDA presenta

EL LABORATORI
DE MERLÍ
Per als xiquets i xiquetes  A partir de 7 anys

Gimkana científica

Dijojus, 27 de desembre. 18´00 h.

26, 27, 28 de desembre i 3 de gener:


