Ajuntament de Quart de Poblet

ESPECTACLES PER A PÚBLIC ADULT I JOVE
ANIMAL DE SÉQUIA
Animal de séquia és un espectacle de dansa, produït
per l'Institut Valencià de Cultura i estrenat en abril de
2019, que ofereix una relectura contemporània de la
cultura popular valenciana, revisitant les arrels, per a fer
així un viatge d’anada i tornada, un retorn al més
primari i terrenal.

ALEXANDRIA

MÉS A PROP

Escrita per Guadalupe Sáez i Mertxe Aguilar, dirigida
per Juan Pablo Mendiola i estrenada al Teatre Rialto de
València en octubre de 2018. Una obra molt oportuna
en aquests temps de forçosa dependència digital en
què el món real s'ha reduït a uns pocs metres quadrats.

Un deliciós espectacle de Dansa per a tots els públics al
voltant de les emocions bàsiques, dirigit i coreograﬁat
per Noélia Liñana i representat el Teatre Rialto en gener
de 2019.

FAUST
Producció teatral de l'IVC estrenada en desembre de
2018 al Teatre Rialto a partir d'una versió/adaptació
d'aquest classic universal de Goethe feta per Arturo
Sánchez Velasco i Jaume Policarpo i dirigida pel mateix
Jaume Policarpo.

TOT EXPLOTA
Tot explota és una producció teatral de l’IVC escrita per
Pepe Ruiz i dirigida per Carla Chillida que es va estrenar
al Teatre Rialto en març de 2019. Un espectacle carregat
de contingut que ens farà preguntar-nos pel signiﬁcat
d’explotació en un moment en que sembla que tot està
a punt d’explotar.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LAS
ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

Us convidem a adentrar-vos en el canal de les Arts
Escèniques de l'INAEM del Ministeri de Cultura i Esport
on podeu trobar excel•lents produccions actuals i
antigues. Des de la hilarant i molt recent "En un lugar
de la Mancha" de la compañía Ron LaLá ﬁns a " Doña
Rosita la soltera" de 1980

ESPECTACLES PER A TOTA LA FAMÍLIA
DESCOBRINT
L'ILLA DEL TRESOR
Robert és un xiquet que passa la major part dels seus
dies gitat al llit de la seua fastuosa habitació. Els seus
companys de classe, animats per l'enveja, decideixen
entrar a la seua casa per a aconseguir la seua fantàstica
col•lecció de medalles just la nit en la que ell no està.

ANNA I LA MÀQUINA
DEL TEMPS

EL MAGO DE OZ
Saga producciones.
Un gran viatge ple d'humor, màgia, cançons i diversió
està a punt de començar. No ho dubtes i uneix-te a
aquesta fantàstica odissea. I recorda, "Segueix sempre el
Camí de Rajoles Grogues ﬁns a Ciutat Esmeralda".
Espectacle representat a l'Auditori Molí de Vila.

Producció de Teatre Escalante - Diputació de València i
Dacsa Produccions.
Anna és una adolescent amb pocs amics. Son pare és
un inventor despistat que acaba de fer l'invent de la
seua carrera: la màquina del temps.

L'ANEGUET LLEIG
Producció d'Albena Teatre i Escalante Centre teatral.
A partir del conte d'Hans Christian Andersen, aquesta
gran producció ens ofereix una meravellosa metàfora
que ens parla de la importància de l'autoestima i la
conﬁança en nosaltres mateixos.

LAS AVENTURAS DE
T. SAWYER
Producció de Teatre Escalante - Diputació de València i
La Teta Calva.
Puesta en escena renovada de la obra de Mark Twain.
Una aventura donde Tomasa Sawyer, una niña valiente y
aventurera decide emprender un viaje con su amigo
Huck en busca del mejor de los tesoros: la amistad.

EL TAMBOR DE CORA
Producció de La Teta Calva.
El tambor de Cora es una obra que va directa al
corazón, a los sentidos y a la necesidad de latir en este
invierno tan largo de nuestro día a día. Una historia de
amistad, coraje y superación con música en directo y
objetos que cobran vida.

MÚSICA
Escola Coral
Veus Juntes

Institut Valencià de
Cultura - Música
CANAL DE YOUTUBE.
En aquest canal podreu trobar interessants propostes a
càrrec del Cor de la Generalitat i la Jove Orquestra de la
Generalitat Valenciana entre d'altres.
FOCUS, for orchestra, de Marc García Vitoria
DES DE SOGORB FINS ORIOLA, un recull de polifonies
dels arxius valencians
LA CONSAGRACIÓ DE LA PRIMAVERA d'Igor Stravinsky
i molt més

“L’Escola Coral a casa”. Una iniciativa de l’Escola Coral
Veus Juntes de Quart de Poblet per fer més agradable
el conﬁnament a causa del COVID-19. Concert del Cor
de cambra Ad Libitum de l'Escola Coral Veus Juntes a la
Capella de la Sapiència del Centre Cultural La Nau de la
Universitat de València. Dimecres, 18 d'abril de 2018. Cor
de cambra Ad Libitum de l'Escola Coral Veus Juntes
Francesc Gamón, director

DIVULGACIÓ CIENTÍFICA

Com bé coneixeu, Quart de Poblet pertany a la xarxa Ciudad Ciencia.
Continuem apostant per la divugalció cientíﬁca de la mà del CSIC amb molts recursos
online para poder acostar-se a la ciència i gaudir d'ella en família.
Exposicions, museus virtuals, dibuixos animats i altres vídeos, blogs, experiments i
jocs de tot tipus al teu abast.

AUDIOVISUAL (Quartmetratges a Casa)

PROGRAMA 1

Programa d'animació divertit i diferent per als xiquets i xiquetes de la casa:

Comencem amb Greta i els vegefantàstics,
una quadrilla de superherois vegetals,
aportant-li una dieta saludable i milers
d'aventures.

A continuació un poètic curtmetratge
sobre l'amistat entre dos xiquets de
diferents cultures, Oa, en el qual dos
joves xiquets emprendran un viatge
que marcarà la seua vida per sempre.

Seguim amb El criptozoòleg, l'aventura
d'un cientíﬁc a la recerca del Mosquifante,
un animal que viu en una remota illa de les
mars del sud.

Finalitzem amb el guanyador del
Goya al Millor curt d'animació, El
vendedor de humo, a vegades les
coses no són com semblen.

PROGRAMA 2

Sessió especial de ﬁcció i animació, amb treballs guardonats en diverses edicions del Festival
Quartmetratges . 57’. Tots els públics (*Cuando todo pase +7).

ACABE DE TINDRE
UN SOMNI

CUANDO
TODO PASE

DENT
DE LLEÓ

UN LUGAR

UNO

Més propostes
al IVC

Suso Imbernón.

Javier Navarro,

Iván Fernández de Córdoba

Jorge Bellver.

Javier Marco.

PEL•LICULES RESTAURADES
VALENCIA, PROTECTORA
DE LA INFANCIA

ALMA TORTURADA
(Magín Murià, 1916)

Fa 92 anys, Maximilià Thous presentava a París Valencia,
protectora de la infancia, un documental que deixava
palés el treball que les institucions públiques
valencianes realitzaven en favor de la infantesa en els
àmbits sanitari, educatiu i judicial.

Una de les restauracions més interessants de la
Filmoteca Valenciana des de diversos punts de vista:
es va dur a terme a partir de diferents materials
provinents dels nostres arxius i de Filmoteca Espanyola.
Un bon cas de cooperació entre institucions.

JOCS DE TAULA. (JESTA A CASA)

PROPOSTES "PRINT AND PLAY"

Principalment jocs de cartes senzills i familiars per a
descarregar, imprimir i jugar.

Alto Voltaje

Bohnanza

CucuTras

Saboteur

Toma 6

Juegos de la editorial
2Tomatoes

Caravana al Oeste

Paradox University

Berridos

Wafﬂe Hassle

Minus Pocus

Monstargh!

Cobardes

Corinth (cal
registrar-se)

Més jocs de l'editorial
Asmodee

JOCS DE TAULA AL WEB
Board Game Arena

Pàgines per a jugar a jocs de taula amb amics
o amb persones desconegudes

Yucata

Per últim un blog amb escape rooms per a jugar en casa...

