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PROGRAMACIÓ

L’AJUNTAMENT INFORMA
L’Auditori tancarà del 18 de febrer al 31 de
maig per a substituir la climatització per
una altra que permet un important estalvi
Des de l’Ajuntament iniciarem en breu una actuació
que incrementarà notablement l’eficiència energètica del sistema de climatització de l’Auditori Molí de
Vila, amb una nova instal·lació que permet un important estalvi energètic i, per tant, econòmic, al mateix
temps que és més respectuosa amb el medi ambient.
Les obres obligaran a tancar l’Auditori del 18 de febrer al 31 de maig, per la qual cosa sol·licitem la
col·laboració i comprensió que sempre ens oferiu.
L’actuació consistirà en la col·locació de recuperadors
de calor en els climatitzadors, la instal·lació d’una
nova refrigeradora (imprescindible, d’altra banda,
perquè a partir de 2015 s’haurà d’emprar un gas refrigerant diferent de l’usat fins ara), la distribució per
sectors de l’aire condicionat a la zona de corredors, i
la monitorització de les instal·lacions.
L’estalvi energètic anual calculat és de 65.648 quilowatts/hora i, a més, aquesta actuació evitarà
l’emissió de 42’61 tones de CO2 a l’any.

EL AYUNTAMIENTO INFORMA
El Auditori cerrará del 18 de febrero al 31
de mayo para sustituir la climatización por
otra que permite un importante ahorro
Desde el Ayuntamiento vamos a iniciar en breve una
actuación que incrementará notablemente la eficiencia energética del sistema de climatización del Auditori
Molí de Vila, con una nueva instalación que permite un
importante ahorro energético y, por tanto, económico,
a la vez que es más respetuosa con el medio ambiente.
Las obras obligarán a cerrar el Auditori del 18 de febrero al 31 de mayo, por lo cual solicitamos la colaboración y comprensión que siempre nos ofrecéis.
La actuación consistirá en la colocación de recuperadores de calor en los climatizadores, la instalación de
una nueva enfriadora (imprescindible, por otra parte,
porque a partir de 2015 se deberá emplear un gas
refrigerante distinto al usado hasta ahora), la distribución por sectores del aire acondicionado en la zona
de pasillos, y la monitorización de las instalaciones.
El ahorro energético anual calculado es de 65.648
kilowatios/hora y, además, esta actuación evitará la
emisión de 42’61 toneladas de CO2 al año.

Exposicions

a la Casa de

Cultura
de Quart de Poblet

Del 7 al 28 de febrer

“Entre Cuenca y el mar”
José Ballesteros

Inauguració: 7 de febrer a les 19.30 h.

Del 7 al 22 de març

“Vallas y muros”
Juan M. Fabra
Inauguració:
7 de març a les 19.30 h.

Del 26 de març al 25 d’abril

“La huella incisa del
Bosque en el ArteLa huella incisa del
Arte en el Bosque”
Projecte sobre la Investigació de
l’estimulació precoç mitjançant la
imatge il·lustrativa, dirigida i comissariada per Ana Tomás Miralles.

L’exposició mostra il·lustracions realitzades per alumnes de la Facultat de
Belles Arts de València UPV i de Mèxic
amb la col·laboració del Departament
de Dibuix.
Inauguració:
26 de març a les 20.00 h.
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Diumenge 3
12.00 h.
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CASINO
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MÚSICA I AMISTAT
CONCERTS MATINALS DE L’AGRUPACIÓ
MUSICAL L’AMISTAT
GRUP DE PERCUSSIÓ “¡SERÀ PER BAQUETES!”
Entrada amb invitació

Diumenge 10, 18.00 h
AUDITORI

Diumenge 10
12.00 h.
CASINO

MÚSICA I AMISTAT
CONCERTS MATINALS DE L’AGRUPACIÓ
MUSICAL L’AMISTAT
GRUP DE CLARINETS I QUARTET DE CORDA
Entrada amb invitació

¡ROMPE RALPH!
Director: Rich Moore
Duració: 102 min.
Públic: tots els públics
Sinopsi: un vilà del videojoc vol ser un heroi i es disposa a
complir el seu somni coste el que coste, però la seua recerca
porta el caos a tota la sala de jocs on viu.
Entrada: 3 / 2,50 euros
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CINE INFANTIL

Divendres 15, 19.00 h.
AUDITORI

CONSERVATORI MESTRE MOLINS
Concert de graduació alumnes del Conservatori Mestre Molins.
Entrada amb invitació
música

Diumenge 17, 18.00 h
Dissabte 16, 20.00 h
AUDITORI

SOCIETAT ARTÍSTICOMUSICAL LA UNIÓ
Concert XXI Aniversari
Dir.: Gaspar Sanchis Castillo

Entrada amb invitació

Diumenge 17, 12.00 h.
CASINO

MÚSICA I AMISTAT
CONCERTS MATINALS DE L’AGRUPACIÓ MUSICAL L’AMISTAT

AUDITORI

EL ORIGEN DE LOS
GUARDIANES
Director: William Joyce, Peter Ramsey
Sinopsi: quan un esperit maligne conegut
com Pitch accepta el repte d’acabar amb el
món, els immortals Guardians hauran d’unir
les seues forces per primera vegada per protegir les esperances, les creences i la imaginació dels xiquets de tot el món.
Duració: 97 min.
Públic: tots els públics

CONCERT BANDA JUVENIL
Entrada amb invitació

Entrada: 3 / 2,50 euros

CINE INFANTIL
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TEATRE

Diumenge 24
18.00 h

Divendres 22, 22.30 h.
CASINO

L’AMOR FOT PERÒ NO MATA
Companyia: Maria Juan

Direcció i interpretació: Maria Juan
Públic: adult
Idioma: valencià
Sinopsi: una història d’amor, que ens porta a una altra
història d’amor. L’espera, la impaciència, la reflexió i les
decisions d’una actriu sola a l’escenari. Una particular visió
de Marco Antonio i Cleopatra de Shakespeare. I també la
particular visió de Mariua... cap a Paco, cap a ella... cap a
l’amor i el teatre.
Preu: 5 / 4 euros

CASINO

LAS AVENTURAS
DE TADEO JONES
Director: Enrique Gato

Sinopsi: a causa d’un malentés, a Tadeo, un obrer somiador, el confonen amb
un famós arqueòleg i l’envien en una expedició al Perú. Amb l’ajuda del seu fidel
gos Jeff, una intrèpida professora, un
lloro mut i un vividor, intentaran salvar la
mítica ciutat perduda dels Inques d’una
malvada corporació de caça tresors.
Duració: 90 min.
Públic: tots els públics
Entrada: 3 / 2,50 euros
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CENTRO CULTURAL
ANDALUZ
COMMEMORACIÓ DEL DIA
D’ANDALUSIA
TEATRE INFANTIL

L’ANEGUET LLEIG
MÚSICA

LLIURAMENT DE PREMIS
DEL CONCURS “RAP EN
IGUALTAT”
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MÚSICA

CONCERT DIA DE LA DONA
JOVE ORQUESTRA I
GRUP DE CAMBRA DE
L’AGRUPACIÓ MUSICAL
L’AMISTAT

MUNICIPAL DE
23 ESCOLA
TEATRE

TEATRE INFANTIL
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Dissabte 2
19.30 h.

Diumenge 3, 18.00 h
CASINO

CASINO

CENTRO
CULTURAL
ANDALUZ
COMMEMORACIÓ
DEL DIA
D’ANDALUSIA

L’ANEGUET LLEIG
Companyia: La Carreta Teatro
Adaptació, guió i direcció: Francisco Guirado
Actors/manipuladors: Manoli Montalvo i Paco Pérez
Públic: infantil
Idioma: valencià
Durada: 50 min.

CUADRO FLAMENCO SABOR
ANDALUZ
CORO ROCIERO VIRGEN DEL
VALLE
Entrada amb invitació

Sinopsi: una adaptació per a titelles i marionetes del popular conte de
Hans Cristian Andersen, on es ressalten valors com la solidaritat i s’aborden
temes com la integració, dins de l’estructura dramàtica de la història.
Un espectacle on la música i les cançons creen ambient i donen ritme a
multitud de personatges plens de vida en aquest encantador conte clàssic.
Entrada: 3 / 2,50 euros

ç
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Divendres 8
18.00 h.
CASINO

LLIURAMENT
DE PREMIS DEL
CONCURS “RAP EN
IGUALTAT”
Entrada amb invitació
música

Dissabte 23
CASINO

ESCOLA MUNICIPAL DE
TEATRE

CELEBRACIÓ DIA MUNDIAL DEL TEATRE
10.00 a 12.00 h. TALLER D’IMPROVISACIÓ
Impartit per L’Esglai teatre de Quart de Poblet.
12.30 h. XERRADA SOBRE LA HISTÒRIA
DEL TEATRE
A càrrec de María Colomer, professora de l’Escola de

Dissabte 9, 20.30 h.
CASINO

CONCERT DIA DE LA DONA

JOVE ORQUESTRA I
GRUP DE CAMBRA
DE L’AGRUPACIÓ
MUSICAL L’AMISTAT
Entrada amb invitació

Teatre de Quart de Poblet.
17.30 h. INTERCANVI D’ESCOLES DE TEATRE
Espectacle “La Magia del Arte” (Creació Col·lectiva)
(Grup Deimos de Cucurucú escola de teatre de Torrent)
20.00 h. CINE FÒRUM
Projecció de una pel·lícula per determinar, vinculada al
món del teatre. Fòrum després de la projecció.
Entrada amb invitació

RECOLLIDA D’INVITACIONS (actes d’entrada gratuïta):
A la taquilla de l’Auditori: Des d’una hora abans de l’acte.
VENDA D’ENTRADES:
A partir del 4 de febrer es posaran a la venda les entrades de
tots els espectacles programats en febrer i març de 2013.
Casa de Cultura:
De dilluns a dijous, de 9.30 a 13.00 h i de 17 a 20 h.

No es permetrà l’entrada a la sala una vegada començat l’espectacle.
No es permet cap tipus d’enregistrament dels espectacles sense autorització expressa de la companyia.
Es desconnectaran els telèfons i les alarmes dels rellotges abans de l’inici de qualsevol acte.
Només es tornarà l’import de les entrades en cas
d’anul·lació o suspensió d’un espectacle.
La programació és susceptible de possibles canvis.

Si voleu rebre informació de la programació cultural
per correu electrònic, envieu el vostre nom, cognoms
i adreça de correu electrònic a :
cultura@quartdepoblet.org
Avís legal:
Les vostres dades seran incorporades al fitxer de titularitat de
l’Ajuntament
de Quart de Poblet amb la finalitat de protegir les dades
d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal. Per a qualsevol rectificació o cancel·lació, podeu dirigir-vos a la Casa de Cultura o
directament a l’adreça electrònica: cultura@quartdepoblet.org

A la taquilla de l’Auditori:
Des d’una hora abans de l’espectacle.
Descomptes a la Casa de Cultura, Auditori i Casino presentant Carnet Jove, Targeta Ciutadana Daurada o de Pensionista i Títol de família nombrosa. Per als espectacles infantils,
descompte familiar i per a menors de 13 anys.
Servicam:
Per telèfon: 902444300.

De dilluns a dissabte, de 8 a 22 h.
Diumenges i festius nacionals de 9 a 21 h.
Per Internet: www.servicam.com
En els punts terminals de venda ServiCAM

Auditori Molí de Vila.
Plaça Pinzón, 6
Centre Cultural El Casino
Plaça País Valencià, 7
Informació:
Casa de Cultura
Plaça Valldecabres, 19
Tel.: 96 154 75 97
Adreça de correu electrònic:cultura@quartdepoblet.org
www.quartdepoblet.org

Casa de Cultura
Plaça Valldecabres, 19
Tel.: 96 154 75 97
cultura@quartdepoblet.org
www.quartdepoblet.es

Imprés en paper ecològic

I nformació :

