
via
Un programa de residències,
mobilitat i participació ciutadana 
de Russafa Escènica.
Festival de Tardor 

Via Escènica és un projecte pensat 
per a la consolidació de les creado-
res/dors emergents i per a aprofundir 
en la creació de públics més enllà de 
la ciutat de València. Significa una 
ampliació de la repercussió dels 
vivers (peces curtes), en diferents 
municipis de la província i possibilitar 
espais d’assajos per a la producció 
d’aquestes peces.
Així mateix, el públic dels municipis 
s'involucra en els processos de 
creació de les creadores i al seu torn, 
fan de programadors dels seus propis 
municipis.

Aquests espais han col·laborat de forma completament altruista en aquesta edició del festival.. 
Des de l’organització t’animem que premies la seua sensibilitat per l’art, visitant-los i consumint 
en ells, per a recolzar d’aquesta manera el seu compromís.

Vía Escénica es un proyecto pensa-
do para la consolidación de las 
creadoras/dores emergentes y para 
profundizar en la creación de 
públicos más allá de la ciudad de 
València. Significa una ampliación de 
la repercusión de los viveros (piezas 
cortas), en diferentes municipios de la 
provincia y posibilitar espacios de 
ensayos para la producción de estas 
piezas.
Así mismo, el público de los munici-
pios se involucra en los procesos de 
creación de las creadoras y a su vez, 
hacen de programadores de sus 
propios municipios

Una  aposta per la creació emergent, la 
descentralització artística i la creació de nous 
públics. Una  apuesta por la creación emergen-
te, la descentralización artística y la creación 
de nuevos públicos.

russafa
escènica
festival de tardor

ORGANITZA / ORGANIZA

AMB EL SUPORT DE / CON EL APOYO DE

COL·LABORA / COLABORA

PARTICIPA

HORARI D’OFICINA I TAQUILLA 
HORARIO DE OFICINA Y TAQUILLA

Venda d'entrades en línia.
Venta de entradas en línea.

PUNTO DE ENCUENTRO DEL FESTIVAL
PUNT DE TROBADA DEL FESTIVAL 

INFORMACIÓ/ INFORMACIÓN 

PUNT D’INFORMACIÓ I OFICINA DEL FESTIVAL
PUNTO DE INFORMACIÓN Y OFICINA DEL FESTIVAL
Galería Espacio (Carrer de Carles Cervera, 38)
Tel. 658 878 261

  

Atenem cridades només en horari d’oficina.
Atendemos llamadas solo en horario de oficina.

Oberta des del dissabte 17/09 fins l'1/10. Horari: de dilluns a divendres de 17h a 
21h. Dissabtes i diumenges d’11h a 14h. i de 17h a 21h.

Bar on reunir-nos per a dialogar i sopar després de cada jornada, amb 
descompte per a les companyies participants.

Abierta del sábado 17 /09 al 1 /10. Horario: De lunes a viernes de 17h a 21h. 
(Sábados  y domingos de 11h a 14h. y de 17h a 21h.).

Moltes propostes de Russafa Escènica. Festival de Tardor 2022 i 
d'altres edicions, pots gaudir-les en línia, gravades i editades per a 
ser visualitzades a través d'una pantalla, en Stagein.Tv

www.stagein.tv

Muchas propuestas de Russafa Escènica. Festival de Tardor 2022 y 
de otras ediciones, puedes disfrutarlas on-line grabadas y editadas 
para ser visualizadas a través de una pantalla, en Stagein.Tv

Alboraia, Alcàsser, Aldaia, Almussafes, Alzira, Foios, Sagunt i Sollana.

COMIC CAFÉ

C/ SUECA 33

Café cervesa i copes

Tel. 660 38 08 84

1

C/Literato Azorín 18 bajo izq. Ruzafa, Valencia T. 963 224 442 
hola@lacooperativadelmar.com www.lacooperativadelmar.com

LA COPERTIVA 
DEL MAR

C/ LITERAT AZORÍN 18

Bar de tapes i restaurant

Tel. 675 93 49 25

2 MASUSA 
PAELLA BAR

C/ LITERAT AZORÍN 17
Tapes, paella bar.
Servei a domicili
Tel. 611 676 826

3

TULA CAFÉ

C/ CADIS, 62

Cafetería

www.tulacafe.es

7 GINO BANANA

C/ Puerto Rico, 3.

Pizzería

la pizza se menja en les mans

8

Mercat de 

Russafa

Oficina 
Russafa 
Escènica

V01

V03

A0

A10 A11

A9
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RESTAURANTE 
CASA AMADEO

C/ SUECA, 22
Restaurante Tapería
Tel.  96 344 03 52

4

www.restaurantecasaamadeo.com

Mercat de 
Russafa

Oficina 
Russafa 
Escènica

V01

V03

A10 A11
A9

GINO BANANA. C/ Puerto Rico 3.

Bar donde reunirnos para dialogar y cenar después de cada jornada, con 
descuento para las compañías participantes.

FUSIÓN 
PSICOLOGÍA

GRAN VIA GERMANIES, 
43 (entresol  dreta)  

www.fusionpsicologia.com

5 MANGIAMO

C/ CADIS 21
Pizzería

Tel. 963 41 32 63
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russafa
escènica
festival de tardor

XII Edició 
21 setembre - 02 octubre 2022

L'escena torna a equilibrar la realitat.

Pos�iu

El pensament positiu, pensar en 
positiu, veure allò positiu de les coses, 
de la vida, s'havia convertit en la 
nostra societat contemporània fins fa 
ben poc en el lema necessari per a 
l'individu en la seua permanent 
recerca de la realització i de l'èxit. 
Alguna cosa que s'enllaçava de 
manera preeminent amb la idea de 
l'emprenedor com a artífex i valedor 
de la meritocràcia, de l'establiment 
d'un ideal d'individu, que si s'esforça 
pot no només suportar les seues 
condicions materials empobrides o 
precàries, sinó transformar-les i 
aconseguir un estatus molt més 
elevat dins de la societat, només 
gràcies a si mateix. Positiu era com 
una paraula fetitxe.
La realitat de la pandèmia, que ha 
sacsejat la nostra societat en els 
últims dos anys, la realització massiva 
de tests, la por de contagiar-se i de 
propagar el virus, ha alterat 
paradoxalment el significat d'aquesta 
paraula. De sobte, positiu, era recone-
gut com una cosa negativa.
Des de Russafa Escència. Festival de 
Tardor trobem que l'ambivalència que 
ha adquirit aquesta paraula ens 
permet tractar la realitat i l'acció que 
realitzem sobre la realitat per a 
transformar-la d'una forma més rica, 
més plural, amb més contradiccions. 
Amb, a més a més, la perspectiva d'un 
futur que se'ns presenta cada vegada 
menys encoratjador a causa de la 
crisi climàtica, l'escassetat de 
recursos i la trista nova amenaça de 
conflictes globals.
Com mantindre en positiu la vida 
sense advocar per una concepció 
individualista d'aquesta a l'estil de Mr. 
Wonderful? 

El pensamiento positivo, pensar en 
positivo, ver aquello positivo de las 
cosas, de la vida, se había convertido 
en nuestra sociedad contemporánea 
hasta hace muy poco en el lema 
necesario para el individuo en su 
permanente investigación de la 
realización y del éxito. Algo que se 
enlazaba de manera preeminente 
con la idea del emprendedor como 
artífice y valedor de la meritocracia, 
del establecimiento de un ideal de 
individuo, que si se esfuerza puede no 
solo soportar sus condiciones 
materiales empobrecidas o precarias, 
sino transformarlas y conseguir un 
estatus mucho más elevado dentro de 
la sociedad, solo gracias a sí mismo. 
Positivo era como una palabra fetiche.
La realidad de la pandemia, que ha 
sacudido nuestra sociedad en los 
últimos dos años, la realización masiva 
de tests, el miedo de contagiarse y de 
propagar el virus, ha alterado paradó-
jicamente el significado de esta 
palabra. De repente, positivo, era 
reconocido como una cosa negativa.
Desde Russafa Escènica Festival de 
Tardor, encontramos que la ambiva-
lencia que ha adquirido esta palabra 
nos permite tratar la realidad y la 
acción que realizamos sobre la 
realidad para transformarla de una 
forma más rica, más plural, con más 
contradicciones. Con, además, la 
perspectiva de un futuro que se nos 
presenta cada vez menos alentador a 
causa de la crisis climática, la escasez 
de recursos y la triste nueva amenaza 
de conflictos globales.
Como mantener en positivo la vida sin 
abogar por una concepción 
individualista de esta al estilo de Mr. 
Wonderful?

LEMA 2022: Positiu LEMA 2022: Positivo
Jerónimo Cornelles Direcció artística.
Dídac Domènech Direcció de producció.
Paula Rausell Escribá Coordinació de companyies, ajudes institucinals i 
producció executiva.
María Poquet Coordinació general.
Santiago Ribelles Coordinació programa Via Escènica, activitats i traduc-
cions.
Ana Sanahuja Coordinació d’espais.
Bárbara Trillo-Figueroa  Coordinació de voluntaris i establiments amics.
Marta García Coordinació de públics i Mediació en residències Via 
Escènica.
Ana Miguel (Agència Districte) Premsa i coordinació de comunicació i 
xarxes socials.  
Pilar Garrigues Producció

InusualPro Direcció i realització de fotografia i continguts audiovisuals.
a+ (Laura Marín i Ángeles Marchirant) Coordinació i assistència de 
convidats locals, nacionals i internacionals.
Vicente Ribelles Imatge 2022 i disseny gràfic
Agora Assessorament comptable i fiscal.
Pablo Fernández Direcció tècnica.
Alejandro Casasús Desenvolupament i disseny web.
Eneko Ortega Programació informàtica per a venda d’entrades i informes.
Yapadú Produccions Dotació tècnica.

EQUIP ORGANITZADOR  2022  

PROFESSIONALS EXTERNS 2022 
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LOCALS AMICS / LOCALES AMIGOS



B.07. POTS?. Una producció de teatre 
itinerant de Russafa Escènica. Festival de 
tardor 2022, amb el suport del CCCC de 
València i Cia Indecents.
Text i direcció: Isabel Martí. Intèrprets: 
Francesc Anyó, Pilar Martínez, Marina 
Mulet, Vicent Pastor, Raquel Piera, Nacho 

Sánchez. Imatge: Indecents.       
      Ser feliç és qüestió d’actitud? Estar informat/da i alhora ser optimista és 
possible? Els suïcidis són angoixa mal gestionada o un atac de lucidesa? Ens 
hem posat la soga al coll? Ens l’han posada? Realment hi ha alternativa? Fer 
o no fer: eixa és la qüestió.

Espacio 
Inestable.

C/ Aparisi i 
Guijarro, 7.

(Fora de plànol).    

B.10. Aperitiu de Los Informalls 
(Catalunya).
Direcció: Luis García i Pere Joseph. 
Interpretació: Luis García i Pere Joseph. 
Música: Pol Jubani i Mattia Sinigaglia.  
Vestuari: Valentina Azzati.
   “Aperitiu” és una xicoteta presentació de 

l'univers de Luis García i Pere Joseph, Los Informalls. Dos tipus seriosos, 
ordenats i molt disciplinats que s'uneixen per a presentar la seua manera 
d'entendre el món, l'art i la seua actitud davant la vida. 
Una proposta atrevida que es du a terme a través del joc, el moviment, la 
veu, el poder del riure i el ridícul. 

B.08. Lo otro: El concierto de Cia Anto 
Rodríguez. (Madrid / Astúries).
Creació i interpretació: Anto Rodríguez. Este 
projecte va sorgir dins del context del 
MPECV Artea, 2013. 
    L'anècdota que vull desenterrar en aquest 
concert és la del dia en què vaig descobrir 

que existeixen dos tipus de cultura separats: una inferior i una superior. Este 
va ser el dia en què tot es va començar a enfonsar al meu voltant.
Continue intentant entendre com conviuen en mi Rocío Durcal i Georges 
Didi- Huberman, Walter Benjamin i Dolly Parton.

B.01. Llum de DelsAltres.
Direcció: Eleonora Gronchi i Pablo Meneu. 
Autoria: DelsAltres. Intèrprets: Gabbie Cook i 
Anna Legrand. Escenografia: Rocío Garriga.
     LLUM és un espectacle de circ contempo-
rani intimista que explora com la llum (i la 
foscor) influencien la nostra manera de 

percebre les coses.

V.02. Aoshima o lo que nunca fuimos
de Teaser Films. 
Direcció: Tonet Ferrer. Autoria: Jaime 
Vicedo. Intèrprets: Grazia Hernández i 
Manuel Maestro. Artista plàstica: Jenya 
Datsko.
    Aoshima és una xicoteta illa del Japó on 

quasi tota la seua població són gats. Gats que van decidir ser salvatgement 
lliures.
Com Elisa i Fede.
Municipi de residència al programa Via Escènica: Alzira.

V.01. a-fràgil de Platón Roto.
Autoria i interpretació: Aurora Garcia i Agud. 
Assesorament escènic: Paula López 
Collado. Assesorament dramatúrgic: Paula 
Martínez Direcció d’art: Alba Ramiro
    Després de morir, em desperte, curiosa, als 
llocs que em van veure fer-me gran.

Municipi de residència al programa Via Escènica: Alboraia. V.06. La vida es oler aunque huela a 
mierda de Gabriel Benavent.
Direcció, interpretació i autoria: Gabriel 
Benavent. Ajudant de direcció: Maria 
Covadonga. Arranjaments musicals i 
música en directe: Raquel Heredia i Victor 
Gil. Fotografía i audiovisual: David Aranda. 

Terapeuta dramatúrgic: Adrián Novella
    Ulls buits en píxels, una tristesa acomodada, la ja acceptada malaltia del 
segle.
Un compromís amb la meua alegria. Un cant al valor de la vida.
Municipi de residència al programa Via Escènica: Almussafes.

V.03. Bragas a 2 euros, teatro a 10
d’Entre4paredes Producciones.
Direcció i intèrprets: Jose Torres i Irene 
González. Autoria: Irene González. 
Escenografia i Vestuari: Concha García.  
Llum i so: Irene González i Jose Torres. 
Disseny gràfic: Julio Sabio i Jose Torres. 

Fotografia: Julio Sabio. Teaser: Julio Sabio i Jose Torres. 
   Si hui t'has alçat amb ganes de ser una poc més feliç, vine a veure'ns. 
“Bragas a 2 euros, teatro a 10” és la vida mateixa, maquillada de comèdia i 
acompanyada de vi blanc.
Municipi de residència al programa Via Escènica: Aldaia.

 La Mutant.
Espai d’arts vives. 

Carrer de Joan 
Verdeguer, 22.

(Fora de plànol).    

Capella Sant 
Miquel 

dels Reis.
Avinguda de la 

Constitució, 284.
(Fora de plànol).    

Floristeria 
Sueca 13.

C/ Sueca, 13   

FreeZia.
C/ Cuba, 3.     

        

B.11. Envà d’Amer i Àfrica Circ. Cia 
(Catalunya).
Creació i interpretació: Amer i Àfrica Circ 
Cia.
    Entre 250kg de palla i 125kg de massa 
humana, dues persones divaguen a través 
del moviment, els equilibris, l’humor i la 

composició de l’espai, sobre les peculiaritats de les relacions humanes.
Viatjant des de la intimitat a l’exterior, a través de la honestedat Envà ofereix 
una al·legoria a les parets mentals que ens empresonen.
Simbòlicament reflectim la estupidesa de la naturalesa humana i totes 
aquelles accions que fem en va per tal de trobar-nos amb l’altre.
Tot això a partir del moviment i la tècnica de mans a mans treballada des 
de la integració de les figures en el context, unint l’acrobàcia amb la història, 
humor i intensitat, emoció, innovació i bellesa.

B.09. Noche Cañón de Societat Doctor 
Alonso (Catalunya / València).
Dramatúrgia, creació i interpretació: Sofia 
Asencio Aznar. Direcció escènica: Tomás 
Aragay. Espai escènic i atrezzo: Jorge Nieto. 
Direcció d’art i llibret: Beatriz Lobo. Il·lumina-
ció:  Societat Doctor Alonso. Vestuari: Jorge 

Dutor. Textos: Sofia Asencio. Producció: Imma Bové. Distribució: Societat 
Doctor Alonso. Un espectacle coproduït per:  Festival TNT, Antic Teatre i 
Societat Doctor Alonso. Amb la col·laboració de: Espai nyamnyam, Festival 
Citemor, Festival Russafa Escènica i La Caldera.
Ha rebut la beca ACENTO de La Casa encendida i el MACBA per la 
investigació de Noche Cañón.
     Una forma pròpia de generar text dins del gènere del monòleg còmic. Una 
obra que interactua directament amb el públic i en la qual es desplacen els 
límits de les formes arquetípiques de l'humor treballant els ritmes, els silencis, 
les paradoxes, els contrasentits, la sobreactuació i la fraseologia.

B.06. La raya imperceptible de la 
aurora. Proposta escènica producció 
pròpia Russafa Escènica. Festival de 
Tardor amb el suport de La Mutant i Espai 
La Granja.
Direcció: Antes Collado. Intèrprets: Andrea 
Carrión, Alba Navarro, Aida Martí, Fernando 

Cencillo, Ingrid Martinez i Diana Ferriol.
    Què els ha succeït a aquests ballarins que han vingut a quedar-se així? A 
que han vingut si, sempre, o des de sempre, sota un sol negre ballen 
incomplets, es mouen, però no humanament... Doncs que encara que isquen 
i entren, giren i fins i tot ens miren, s'assemblen més als astres, seguint la seua
pròpia òrbita.

B.05. TransferMove i Academia CdM 
de Lux Radius.
Direcció, autoria i coreografia: Toni Aparisi. 
Intèrprets: Iris Pintos, Eva Bertomeu, Rafa 
Arribas, Robert Cases, Belen Nieto i Toni 
Aparisi. Escenorafia: Il rospo danzante.
  Coneixent la història del Monestir Sant 

Miquel dels Reis i basant-nos en els personatges que el van habitar, sorgeix 
aquesta peça on descobrireu que malgrat les circumstàncies, sempre va 
haver-hi un raig de llum, motiu d'esperança.

B.04. La pieza laaarga de Silla Verde 
/ Cadira Verda d’Encara no té nom 
Produccions.
Direcció escènica, autoria, coreografia i 
espai escènic: Encara no té nom 
Produccions. Intèrprets: Nara Pérez, Tomás 
Verdú, Nacho Roland, Manuel Caldito i 

Marta García. Cartell: Helga Pérez.
     La pieza laaarga de Silla verde / Cadira verda part de la possibilitat 
d'allargar una peça que ens negàvem a allargar. ¿Què ocorre quan erees 
incapaç de desenganxar-te d’aalguna coosa que creeeuuus que 
funcioonaa? Allaargaar-hoo seense cagaarrr-la éés impoossibleeeee, 
peeròòò deees dee l’eeeequip d’ EEEEncaaaara nooo tééé noooom 
Produccioooooons, intentareeeem tiiindreee aalguuuna cooosa deeeceeent 
peeeeer mostraaaar eeeel ddddiiiiaaa deeee l’eeestrenaaaa.

V.05. La Merienda de La Oníric.
Autoria i direcció: Neus Miquel. Artista 
plàstic: Omar Sánchez Tormo. Intèrpret: 
Chuso Puig. Espai escènic i producció: La 
Oníric. Teaser: Zzrod. Música original: 
Alfonso del Corral.

     Net i àvia. Paraules joves i mirada veterana.
Dos són els éssers mínims necessaris perquè es produïsca la màgia de 
l'amor.
Municipi de residència al programa Via Escènica: Sagunt.

          BOSCOS / BOSQUES.  Peces llargues 50 - 60 min.  
          Piezas largas

A.0 Aperitiu escènic. Concert Ana Zomeño. Diumenge 18 de setembre a les 12:30h. 
Estació del Nord. Carrer Xátiva, 24 (Fora de plànol). Accés lliure.

A.1 Festa d’inauguració. Concert Sofía. Dimecres 21 de setembre a les 20h. CCCC 
Centre del Carme Cultura Contemporània. C/ Museu, 2 (Fora de plànol).  Accés lliure.

A.2 Curs d’escriptura teatral i dramatúrgia. “Vibració (positiva) o escriure des 
dels budells”. Docent: Mafalda Bellido. Dilluns 26 i dimarts 27 de setembre de 2022. 
Horari de 10h a 14h. Fundació SGAE, (Societat General d’autors i editors). C/ de la 
Blanqueria, 6 (Fora de plànol). Prèvia inscripció web.

A.3 Curs de teatre musical. “Positivismo musical”. Docents: Victor Lucas i Mamen 
Mengó. Dimecres 28, dijous 29 i divendres 30 de setembre de 2022. Horari de 10h a 
14:00h. Sala Matilde Salvador (La Nau).  C/ De la Universitat, 2. (Fora de plànol). 
Prèvia inscripció web.

A.4 Curs de comunicació especialitzat. “Comunicació per a projectes d’arts 
escèniques” Docent: María García Torres. Dates: Del 28 de novembre al 2 de desem-
bre. LLoc: Pendent de definir. En col·laboració amb la Universitat de València, Àrea 
d’extensió universitària.Prèvia inscripció web.

A.5 Jornades entorn de les arts vives. “La paraula a les arts vives”. Coordina: 
Fernando Gansasegui. Participen: Anto Rodríguez, Sofía Asencio i Tomás Aragay. 
Dimarts 27 i dimecres 28 de setembre de 2022. Horari d’11:30h a 14h. CCCC Centre 
del Carme Cultura Contemporània, C/ Museu, nº 2 (Fora de plànol).  Accés lliure.

A.6 Activitat amb programadors nacionals i autonòmics. ¿Hablamos en 
positivo?. Jornada speed-dating amb companyies valencianes participants. Coordi-
na: a+ Soluciones Culturales. Divendres 23 de setembre. Horari d’11:30h a 14h. Mones-
tir de Sant Miquel dels Reis. Avinguda de la Constitució, 284 (Fora de plànol). Tancat 
per a companyies del festival.

A.7 Lectura dramatitzada. Las Zarzas. Autor: Sergio Serrano, Premi de Teatre 
“Ricardo López Aranda” (2021). Dilluns 26 de setembre 2022 a les 19h. Fundació 
SGAE (Societat General d’autors i editors). C/ de la Blanqueria, 6 (Fora de plànol). 
Accés lliure.

A.8 Lectura dramatitzada. La Xiqueta que volia arribar a la pau. Autor: Adrián 
Novella, Premi de Teatre Infantil Escalante 2019. Dissabte 1 d’octubre a les 12h. Nau 
Demetrio Ribes (Parc Central). Accés lliure.

A.9 Trobada amb les companyies per a parlar sobre comunicació. Un café amb… 
María García. Dimarts 27 de setembre de 2022 de 17h a 18:30h. Casa Amadeo. C/ de 
Sueca, 22. Prèvia inscripció web.

A.10 Premi al millor text breu. VI Premi Fundació SGAE i Russafa Escènica. 
Lliurament dia 2 d’octubre dins de la cloenda del festival. Naus de Ribes (Parc 
Central). Accés lliure.

A.11 Festa de cloenda. Concert Mejores Amigas i lliurament de Premi SGAE. Diumen-
ge 2 d’octubre a les 20h. Naus de Ribes (Parc Central). Accés lliure.

Per a més informació consulta la nostra web: www.russafaescenica.com

ACTIVITATS PARAL·LELES / ACTIVIDADES PARALELAS
22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 de setembre, 1 i 2 de octubre a les 18:15h i a les 19:15h. 

VIVERS / VIVEROS 

Sporting Club 
Russafa. 

C/  Sevilla, 5.

Gran via Germanies

Teatre textual i 
multidisciplinari, 

autoficció.
A partir dels 16 

anys. 
 Idioma: Valencià.

Teatre textual,
tragicomèdia
A partir de 10 

anys.
Idioma:  Castellà.

La Casa del 
Árbol.

C/  Sornells, 28.

Concert 
teatralitzat.

A partir de 16 
anys.

Idioma: 
Valencià i 

castellà. 

V.08. Tira-li Martí
de Siete Colectivo.
Direcció i escenografia: Siete Colectivo. 
Intèrprets: Marta G. Salinas, Marta Fornés, 
Francisco de la Hoz i Miguel Mateu. Autoria: 
Mestizorras: Miguel Torrecillas, Vicente Ausina i 
Francisco de la Hoz. Siete Colectivo: Camila 

Amal Gaibur i Marta Fornés. Suport visual: Marianela Verna.
  Quatre companys de feina baixen al bar a l'hora de l'esmorzar i 
descobreixen que Martí, altre company de la mateixa empresa, s'ha suïcidat. 
De quantes maneres es pot suïcidar una persona amb depressió? 

Municipi de residència al programa Via Escènica: Alcàsser.

Café 
Artysana.

C/  Dénia, 49.

Teatre textual.
A partir de 16 

anys.
Idioma: 

Valencià i 
castellà. 

V.07. Tecún Umán
de Cia l’Estepària.
Direcció: Alexander Lemus, Anna Nácher i 
Mar Babuglia. Intèrpretació i autoria: 
Alexander Lemus. Coreografia: Mar Babuglia
     En moltes llengües maies, significa terra 
de molts arbres. Els arbres representen les 

meues arrels perdudes i Tecún Umán és un viatge a eixe bosc.
Municipi de residència al programa Via Escènica: Foios.

Associació 
Cultural 

Vivons 30.
C/  Vivons, 30.

Teatre textual, 
performatiu.

A partir 
de 16 anys.

Idioma: Castellà 

Teatre textual.
A partir de 16 anys. 
Idioma: Castellà i 

valencià.

Coworkshop 
Spain.

C/ Puerto Rico, 52.  

Teatre textual, 
comèdia.

A partir de 10 anys.
Idioma: Castellà.

Arts en 
moviment, circ.

A partir de 16 
anys.

 Idioma: 
Diferents 
idiomes.

Sala Russafa.
C/ Dénia, 55.    

Multidisciplinari.
Tots els públics.

 Idioma: Castellà i 
valencià.

Teatre textual.
A partir de 12 anys.

 Idioma: Valencià.

Circ.
Tots els públics.

 Idioma: 
Castellà.

Dansa Tots els 
públics.

 Idioma: 
Valencià. 

 Sala Palmireno 
(Facultat de 
Geografia i 

Història)
Av. Blasco 

Ibáñez, 28.
(Fora de plànol).    

Textual. 
Tots els públics.

 Idioma: Castellà. 

Concert, 
performance. 

Tots els públics.

 Idioma: Castellà.

 Centre 
Cultural 

La Beneficència.
C/ Corona, 36.

(Fora de plànol).    

Arts en moviment, 
dansa 

contemporània.
A partir de 10 anys.

Idioma: Castellà i 
valencià.

La Rambleta.
Bulevar Sud 

cantó C/ Píus IX, 
s/n.

Sala la Cambra.
(Fora de plànol).    

Dansa 
contemporània.

Idioma: Sense 
text.

Peces curtes 20 - 30 min. Piezas cortas. 

Preu  Anticipada: 5€  En el festival 6.50€

V.04. Fuera de Campo de Maria 
Moscardó Serrano i Marta Fernández 
Tusón.
Autoria: Maria Moscardó Serrano i Marta 
Fernández Tusón. Direcció escènica: Maria 
Moscardó Serrano i Marta Fernández Tusón 
en col·laboració amb Blanca Tolsá Coreogra-
fia i interpretació: Marta Fernández Tusón i 

Blanca Tolsá. Disseny i realització d’audiovisuals: María Moscardó Serrano.
    Com dirigir la mirada de l'espectador tal com ho fa la càmera? Com pot 
el suport audiovisual resignificar l'escena?.
Municipi de residència al programa Via Escènica: Sollana.

Centro.Caterina.
C/ Alcoi 8.

Arts en moviment, 
dansa 

contemporània.
A partir de 16 anys.

 Idioma: Sense text. 

22, 23, 24 i 25 de setembre a les 20:30h.

22, 23, 24 i 25 de setembre a les 20:30hPreu anticipada: 8€. En el festival 10€.

Preu Anticipada: 8€ En el festival 10€

23 i 24 de setembre a les 20:30h, 25 de setembre a les 12:30h i a les 20:30h.

Gratuït.

Divendres 30 de setembre i dissabte 1 d’octubre de 2022. 19h.

Entrades: La Mutant. Espai d’arts vives. 

Preu anticipada: 8€. En el festival 10€.

Preu anticipada: 8€. En el festival 10€.

B.03. Tomada de Foria Producciones.
Direcció i autoria: Carlos Ruiz. Intèrprets: 
Estela Muñoz i Fernando Soler. Disseny 
gràfic: Nacho Pérez. Teaser: Carlos Ruiz.
     Irene i el seu germà es veuen obligats a 
llogar una de les habitacions de la vella casa 
familiar. L'habitació amb millors vistes al 

capvespre.
Els inquilins es retarden i el gos porta hores sense tornar.
Obrir les portes de la teua casa a dos desconeguts mai deixa bona boca. 
Però una altra vegada hi ha sobres per a sopar. En situacions com aquesta, 
la rutina del dia a dia desapareix i deixes de ser tu mateix... O, tal vegada, 
comences a ser-ho... Sala Off. 

Sala Roja,
C/  Túria, 47

(Fora de plànol).   

22, 23, 24 i 25 de setembre a les 20:30h.

B.02. V E R S I Ó N de Toni Agustí.
Direcció i autoria: Toni Agustí. Intèrprets: Toni 
Agustí i Lara Salvador. Escenografia: Inés 
Muñoz i Mar Vicens.
     A través d'un procés d'assajos, un actor i 
una actriu intenten portar a escena la versió 
teatral d'una novel·la d’èxit.

Teatre textual.
A partir de 16 

anys.
Idioma: 

Castellà.

Teatre 
textual.

A partir de 16 
anys.

Idioma: 
Castellà.

22, 23, 24 i 25 de setembre a les 20:30h.

CCCC 
 (Centre del 

Carme Cultura 
Contemporània). 

C/ Museu, 2.
6 localitzacions 

del museu.
(Fora de plànol).    

 

 Parc Central, 
explanada 

front a la Nau 
Demetrio 

Ribes.

Dissabte 24 i diumenge 25 de setembre 2022. 12.30h. 
Entrades: Web del CCCC Centre del Carme Cultura Contemporània.  
Gratuït. 

Dijous 29 de setembre a les 19h.
Accés lliure. 

Diumenge 2 d’octubre 11h i 12:45h.
Recollida d'entrades a La beneficiencia el dia de l'espectacle Gratuït. 

Dimarts 27 de setembre a les 19h. 
 Gratuït.

Dimecres 28 de setembre 20h. 

 Espacio 
Inestable

C/ Aparisi i 
Guijarro, 7.

(Fora de plànol).    Preu anticipada: 9€. En el festival 11€.

Mercat de 
Russafa

V.04

Oficina
Russafa
Escènica
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