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HORARI D’OFICINA I TAQUILLA 
HORARIO DE OFICINA Y TAQUILLA

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

Ús obligatori de mascareta en tots els espectacles. 
Uso obligatorio de mascarilla en todos los espectáculos.

INFORMACIÓ/ INFORMACIÓN 

PUNT D’INFORMACIÓ I OFICINA DEL FESTIVAL
PUNTO DE INFORMACIÓN Y OFICINA DEL FESTIVAL
Plaça Doctor Landete 3 (Baix) 46006. València. 
Tel. 658 878 261

  

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

Mercat de Russafa

Escènica

Plaça del Baró de 
Cortés

Plaça del Doctor
 Landete

Oberta del 13 /09 al 3 /10. De dilluns a divendres de 17 a 21h. (Dissabtes i diumenges 
d’11 a 14 h. ).
Abierta del 13 /09 al 3 /10. De lunes a viernes de 17a 21 h. (Sábados  y domingos 
de 11 a 14 h.).
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Jerónimo Cornelles Direcció artística.
Dídac Domènech Direcció de producció.
Paula Rausell Escribá Coordinació de companyies, ajudes institucinals i 
producció executiva. 
María Poquet Coordinació general del festival. Coordinació específica de: 
cursos de formació,  Planter Escènic i punts d’encontre i taquilla. 
Santiago Ribelles Coordinació programa Via Escènica, Jardí Escènic i 
tasques de producció.
Ana Sanahuja Coordinació d’espais. 
Bárbara Trillo-Figueroa  Coordinació de continguts, concursos web, 
voluntaris i establiments amics. 
Marta García Coordinació de públics i Mediació en residències Via 
Escènica
Laia Folch i Pilar Garrigues Coordinació de l’Hivernacle i Inauguració.
Silvia Sarasúa Premsa i coordinació de comunicació i xarxes socials. 

InusualPro Direcció i realització de fotografia i continguts audiovisuals, i 
suport en xarxes socials.
a+ (Laura Marín i Ángeles Marchirant) Coordinació i assistència de convidats 
locals, nacionals i internacionals. 
Concha Ros Imatge 2021. 
Agora Assessorament comptable i fiscal. 
Pablo Fernández Direcció tècnica. 
Alejandro Casasús Desenvolupament i disseny web. 
Vicente Ribelles Disseny gràfic.
Eneko Ortega Programació informàtica per a venda d’entrades i informes. 
Mar Riera Suport en comptabilitat i ajudes. 
Yapadú Produccions Dotació tècnica.

EQUIP ORGANITZADOR  2021  

PROFESSIONALS EXTERNS 2021 
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via
Un programa de residències,
mobilitat i participació ciutadana 
de Russafa Escènica.
Festival de Tardor 

En 2 021, com a  n ovetat, presentem 
Via Escènica, un projecte pensat per 
a la consolidació de les creadores/-
dors emergents i per a aprofundir en 
la creació de públics més enllà de la 
ciutat d e València. S ignifica una 
ampliació de l a repercussió dels 
vivers ( peces curtes), en d iferents 
municipis de la província i possibilitar 
espais d’assajos per a  l a producció 
d’aquestes peces. 
Els municipis amb els quals iniciarem 
Via Escènica són:

En 2021, como novedad, presentamos 
Via Escènica, un proyecto pensado 
para la consolidación de las creado-
ras/es emergentes y  p rofundizar en 
la creación de públicos más allá de la 
ciudad d e València. S ignifica una 
ampliación d e la repercusión d e los 
viveros (piezas cortas), en d iferentes 
municipios de la provincia y posibilitar 
espacios de ensayos para la produc-
ción de estas piezas. 
Los municipios con l os q ue i niciare-
mos Vía Escénica son:

Una nova aposta per la creació emergent, la 
descentralització artística i la creació de nous 
públics. Una nueva apuesta por la creación 
emergente, la descentralización artística y la 
creación de nuevos públicos.

Alboraia, Aldaia, Almussafes, Bellreguard, Foios, Picassent i Sollana.
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Moltes p ropostes d e Russafa Escènica. Festival d e Tardor 2 021 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 2021 y 
de otras ediciones, puedes disfrutarlas on-line grabadas y editadas 
para ser visualizadas a través de una pantalla, en Stagein.Tv
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La resiliència era la paraula comodí que des 
de fa uns deu anys ja ens martellejava des de 
la política, el coaching, els manuals per a 
l'emprenedoria o els llibres d'autoajuda, però 
que ha pres un nou impuls des de l'aparició 
de la pandèmia. Davant la parada en sec, 
resiliència. Davant la manca de recursos, 
resiliència. Davant una catàstrofe, resiliència. 
La voluntat, la capacitat de canvi de l'individu 
enfront de l'adversitat. I una emmurriada 
culpabilitat que creix davant el suposat 
fracàs de no haver sabut ser resilient.
De canviar, d'adaptar-nos, de reconfigurar 
les nostres maneres de fer i treballar, de 
bregar amb pocs recursos, sabem una mica 
en el mitjà artístic i cultural. Però també 
coneixem de la importància del treball en 
equip, que pensar juntes és més pràctic i 
sobretot més enriquidor, que els canvis no 
sempre són bons, que adaptar-se o transfor-
mar-se a vegades pot significar allunyar-se 
del context per al qual i amb el qual es 
treballa. Ens plantegem RESET enguany com a lema 
del Festival perquè sabíem de la necessitat 
de repensar les arts escèniques, el Festival, 
els vincles que hem anat traçant al llarg d'una 
dècada, però ho fem des de la perspectiva 
del que és i ha sigut més valuós per al sector 
i per al públic, no des de la idea d'un esborrat 
del que ens ha anat construint.
Ens centrem en els VIVERS, les nostres peces 
curtes en espais no convencionals, que s'han 
convertit en la pedrera dels i de les creadores 
emergents i han generat un públic més 
ample per a les arts escèniques. Apostem per 
dotar a aquestes creadores/dors d'un espai 
per a poder muntar les seues creacions, però 
també busquem a un públic fora del centre, 
fora de la capitalitat de València, en altres 
ciutats i pobles del nostre entorn, que siguen 
partícips i puguen gaudir d'aquesta creació 
emergent.
Per a això hem traçat nous vincles amb 
diferents ajuntaments que volen participar a 
proporcionar a la creació emergent de 
recursos, però també volen fer arribar aquest 
treball, a través de la mediació, al seu propi 
públic, i que siga aquest mateix qui també 
participe en part de la programació del seu 
propi ajuntament. Estem molt agraïdes de 
l'aposta d'aquests municipis.
Enguany premem RESET per a arribar més 
lluny des del que tenim més a prop.

Equip Russafa Escènica. Festival de Tardor 2021.

La resiliencia era la palabra comodín que 
desde hace unos diez años ya nos martillea-
ba desde la política, el coaching, los manua-
les para el emprendimiento o los libros de 
autoayuda, pero que ha tomado un nuevo 
impulso desde la aparición de la pandemia. 
Ante la parada en seco, resiliencia. Ante la 
carencia de recursos, resiliencia. Ante una 
catástrofe, resiliencia. La voluntad, la 
capacidad de cambio del individuo frente a 
la adversidad, y una taimada culpabilidad 
que crece ante el supuesto fracaso de no 
haber sabido ser resiliente.
De cambiar, de adaptarnos, de reconfigurar 
nuestras formas de hacer y trabajar, de lidiar 
con pocos recursos, sabemos un poco en el 
medio artístico y cultural. Pero también 
conocemos de la importancia del trabajo en 
equipo, de que pensar juntas es más práctico 
y sobre todo más enriquecedor, que los 
cambios no siempre son buenos, que 
adaptarse o transformarse a veces puede 
significar alejarse del contexto para y con el 
que se trabaja.
Nos planteamos RESET este año como lema 
del Festival porque sabíamos de la necesidad 
de repensar las artes escénicas, el Festival, 
los vínculos que hemos ido trazando a lo 
largo de una década, pero lo hacemos desde 
la perspectiva de lo que es y ha sido más 
valioso para el sector y para el público, no 
desde la idea de un borrado de lo que nos ha 
ido construyendo.
Nos centramos en los VIVEROS, nuestras 
piezas cortas en espacios no convencionales, 
que se han convertido en la cantera de los y 
las creadoras emergentes y han generado un 
público más amplio para las artes escénicas. 
Apostamos por dotar a estas creadoras/es 
de un espacio para poder montar sus 
creaciones, pero también buscamos a un 
público fuera del centro, fuera de la capitali-
dad de Valencia, en otras ciudades y pueblos 
de nuestro entorno, que sean partícipes y 
puedan disfrutar de esta creación emergente.
Para ello hemos trazado nuevos vínculos con 
distintos ayuntamientos que quieren 
participar en proporcionar a la creación 
emergente de recursos, pero también 
quieren hacer llegar este trabajo, a través de 
la mediación, a su propio público, y que sea 
éste mismo quien también participe en parte 
de la programación de su propio ayunta-
miento. Estamos muy agradecidas de la 
apuesta de estos municipios.
Este año pulsamos RESET para llegar más 
lejos desde lo que tenemos más cerca.
Equipo Russafa Escènica. Festival de Tardor 2021.

LEMA 2021: RESET LEMA 2021: RESET
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INDEX / ÍNDICE

VIVERS (PECES CURTES) / VIVEROS (PIEZAS CORTAS) 

BOSCOS (PECES LLARGUES) / BOSQUES (PIEZAS LARGAS) 

ACTIVITATS PARAL·LELES / ACTIVIDADES PARALELAS 14

PLÀNOL / PLANO 15

ESTABLIMENTS AMICS / LOCALES AMIGOS 16

HIVERNACLE / INVERNADERO 

JARDÍ / JARDÍN

PLANTER / SEMILLERO

Producciò pròpia amb joves intèrprets. 

Proposta itinerant per a grups reduïts d’espectadors.

Lectura dramatitzada.

Producción propia con jóvenes intérpretes.

Propuesta intinerante para grupos reducidos de espectadores.

Lectura dramatizada.

V01. Bip  de Bravas 8
V02. ENDGAME de Danai Delipetrou 8
V03. LA CALLE ERA NUESTRA  de las Emergidas 8
V04. La casita  de Lía Herbor 9
V05. La Mirada de La Galguera  9
V06. Preludio a la lentitud  de Versonautas 9
V07. Silla verde / Cadira verda 9

B01. Yo y la Otra de Pilar Andújar 10
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B03. Cuchillos de palo d’Iñaki Moral 10
B04. Taxidermia de Colectivo Fracasadas i Teatro de los Manantiales 11
B05. El nacimiento de Venus de LASANTONIASPERISANZ 11 
B06. Pienso casa digo silla de Las Detectives 11
B07. Lo pequeño de Cris Blanco, Jorge Dutor i Guillem Mont de Palol 12
B08. Ningún hombre me llevará a la cumbre de CIA. Celeste González 12
B09. Carbón. Negro. Un ejercicio de homenaje y resilencia a partir del 
testimonio de las mujeres del carbón. de Cía. Álvaro Caboalles 12 
B10. Sobre rodes d’Yldor Llach 12 

ULTRAFICCIÓN NR. 3 / Complicidad de materiales anónimos 13

Un segle d’abismes  13

ABRIL A CASA d’África Hurtado 13
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Centro.Caterina
C/ Alcoi 8        

Preu
Anticipada: 4,50€

En el festival 6.00€

23, 24, 25, 26, 29, 30 de setembre i 1, 2 i 3 d’octubre a les 18:15h. i 19:15h.

V01. Bip de Bravas
Direcció, autoria, i vestuari: Azucena Abril  
Intèrprets: Paula Pachón i Azucena Abril  
Coreografia: Paula Pachón   

     Camina de A. bip. fins a B. bip. Torna a A. 
bip. Torna a B. bip. Hauràs d’anar més ràpid si vols arribar una altra 
vegada a A. bip. i després, de nou a bip B. Accelera el pas perquè 
has de tornar bip a A.

Companyia resident en Aldaia gràcies al programa Via 
Escènica i a l'Ajuntament d'Aldaia.

V02. ENDGAME de Danai Delipetrou 
Text: Danai Delipetrou   Direcció: Ángela 
Freire i Jaime Francés Intèrprets: Celia 
Burgos i Danai Delipetrou 
     
     Dues persones, com tu i com jo. O quasi. 
Dues caixes plenes de la teua roba i de la 

meua, de la memòria selectiva, de les cançons que sonen a la 
ràdio o al teu cap i de tot allò que llavors crèiem saber. Una història 
sense temps ni espai i un últim intent fallit d’oblidar o de recordar. 
O ambdues coses, qui sap.

Companyia resident en Foios gràcies al programa Via Escènica 
i a l'Ajuntament de Foios.

V03. LA CALLE ERA NUESTRA  de las 
Emergidas
Direcció: Fernando Soler  Intèrprets: Rocío 
Ladrón de Guevara, Laura Valero García i 
Fernando Soler Roig  Text: Col·lectiu

    Una dona aprofundeix en el seu passat familiar en busca de 
respostes sobre si mateixa i els seus orígens.

Companyia resident en Picassent gràcies al programa Via 
Escènica i a l'Ajuntament de Picassent.

VIVERS / VIVEROS 

Galería Espacio 
C/ de Carles Cervera, 38        

Preu
Anticipada: 4,50€

En el festival 6.00€

Arts en moviment, teatre físic 
A partir dels 14 anys 

Idioma: Castellà i valencià

Teatre textual, drama
A partir dels 16 anys 

Idioma: Valencià

Bamboo Kids 
C/ Literato Azorín, 47        

Preu
Anticipada: 4,50€

En el festival 6.00€

Teatre textual, tragicomèdia 
auto-ficció  

,A partir dels 16 anys 
Idioma: Castellà

Peces curtes. Procedència Comunitat Valenciana.
Piezas cortas. Procedencia Comunidad Valenciana 
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FreeZia
C/ Cuba 3     

Preu
Anticipada: 4,50€

En el festival 6.00€

V06. Preludio a la lentitud  
de Versonautas
Interpretació, espai sonor i  p roducció:
Versonautas Text i  mirada escènica: Pablo 
Rosal Art i vestuari: Teresa Juan Il·luminació:
Jrisa Lialia 
     Constantment assetjats per la tirania del 

fer, o blidem q ue podem detindre el t emps s empre q ue vulguem, 
sincronitzar-nos amb un temps que no busca. El mal del segle: estar 
ocupat.
Companyia r esident en Almussafes g ràcies a l programa V ia 
Escènica i a l'Ajuntament d'Almussafes.

V05. La Mirada de La Galguera 
Direcció: V icent F rancés i  Paula Martínez  
Intèrpret: C andela M ora Text: V icent 
Francés

                 
     Onlyfans com a mecenatge del S.XXI.
El passat com a punt de partida.
"I tu què mires?".
Companyia r esident e n Bellreguard g ràcies a l programa V ia 
Escènica i a l'Ajuntament de Bellreguard.

V04. La casita de Lía Herbor
Text, d irecció i interpretació: L ía Herbor  
Artista plàstic: Carlos Tarín      
             Diuen que e l temps i  l 'oblit són com a  
germans bessons, jo no ho tinc molt clar.

Companyia r esident e n Alboraia g ràcies a l programa V ia 
Escènica i a l'Ajuntament d'Alboraia.

V07. Silla verde / Cadira verda 
Text i direcció: Tomás Verdú   Intèrpret: Nara 
Pérez  Coreografia: Marta García
           D es d e l'equip creatiu d e Silla v erde /  
Cadira v erda esperem tindre alguna cosa 
decent que mostrar el dia de l’estrena.

Companyia r esident en S ollana g ràcies al p rograma V ia 
Escènica i a l'Ajuntament de Sollana.

Coworkshop Spain
C/ Puerto Rico 52     

Preu
Anticipada: 4,50€

En el festival 6.00€

Teatre textual, Performance,
Partitures Físiques

A partir dels 16 anys 
Idioma: Castellà

Teatre textual, Cançons en 
directe

A partir dels 16 anys 
Idioma: Castellà i valencià

Floristería Sueca
C/ Sueca 13     

Preu
Anticipada: 4,50€

En el festival 6.00€

Teatre textual, Música i 
Poesia escènica

A partir dels 16 anys 
Idioma: Castellà

La Casa del Árbol
C/ Sornells 28 bajo dreta   

Preu
Anticipada: 4,50€

En el festival 6.00€

Teatre textual, 
Performance

A partir dels 16 anys 
Idioma: Castellà i valencià
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Sala Russafa
C/ Dénia, 55  

23, 24, 25 i 26 
de setembre a les 20:30h.

Preu
Anticipada: 7,50€

En el festival 9.00€

B01. Yo y la Otra de Pilar Andújar
Direcció i coreografia Pilar A ndújar Intèr-
prets: Pilar A ndújar, M arta Ibáñez, L ara 
Misó, A ndrea Palacios i  P aula S uárez 
Procedència: Comunitat Valenciana

     Vaig poder estimar i sentir empatia per 
la resta del món quan realment vaig deixar de necessitar i vaig 
entendre qui sóc.
Inevitablement vaig haver de parlar tota sola amb l'altra, l'amaga-
da, la maltractada, la vulnerable, la mala filla, la bitxa.

B02. Tramvia nº 12 La Finestra Nou Circ
Direcció: Pablo Meneu  I ntèrprets: Ángela 
Sáez, Elena Donzel, Alberto Vidal, Ventura 
Cano, David Sessarego Procedència: Co-
munitat Valenciana 

    Cinc diferents personatges es reuneixen 
en una peculiar parada d 'un antic t ramvia, estan  nerviosos, 
desubicats, només tenen una cosa en comú… esperen.
Estan llestos per a anar-se’n, viatjar, descobrir el que els ofereix el 
seu destí… el tramvia està allí esperant-los, però sempre hi ha un 
motiu pel qual mai ix.

BOSCOS / BOSQUES  Peces llargues / Piezas largas

B03. Cuchillos de palo d’Iñaki Moral
Direcció: Iñaki M oral Text i  I nterpretació:
Maribel Bayona, Eva Zapico, Iñaki Moral 
Procedència: Comunitat Valenciana

   Una no vol desitjar, amb tot el dolor del 
seu cor, que l’altre desaparega. Encara que 

siga l'única esperança de seguir amb vida. Això és una cosa que es 
cou amb temps. A foc lent. Com les llentilles.

Carme Teatre 
C/  Gregori Gea, 6. 

(Fora de plànol)    

23, 24, 25 i 26 
de setembre a les 20:30h.

Preu
Anticipada: 7,50€

En el festival 9.00€

Arts en moviment, 
Multidisciplinari
Tots els públics

Idioma: Castellà

Espacio Inestable
C/ Aparisi i Guijarro, 7

(Fora de plànol)    

23, 24, 25 i 26 
de setembre a les 20:30h.

Preu
Anticipada: 7,50€

En el festival 9.00€

Arts en moviment, Circ
A partir de 5 anys

Idioma: Sense text

Teatre textual, Dramèdia
A partir de 16 anys

Idioma: Castellà



11

Capella Sant Miquel 
dels Reis

Avinguda de la Constitució, 284
(Fora de plànol)    

23, 24, 25 i 26 
de setembre a les 20:30h.
Gratuït. Per a aconseguir 

invitacions consulta la nostra web

B06. Pienso casa digo silla de Las 
Detectives
Idea i creació: Mariona Naudin, María 
García Vera, Marina Colomina. Intèrprets:
Mariona Naudin, María García Vera, Laia 
Cabrera. Supervisió de direcció: Sofía 
Asencio Procedència: Catalunya

    Pienso casa digo silla se centra en les experiències de les 
visionàries de l'Edat mitjana per a confrontar-se amb el que 
significa la creença en el nostre món desacralitzat. Què és 
l'experiència visionària i com es podria traduir en el món contem-
porani? En aquesta era de les imatges mortes, quin valor té la 
imaginació?

B05. El nacimiento de Venus 
de LASANTONIASPERISANZ
Text i Direcció: María José Peris Intèrprets: 
Fel Cruz, Jaume Polo, Jose Rodríguez, 
Arcadi Valiente, Toni Adrià, Empar Capilla, 
Begoña Santalices, Raquel Amat, Maria 
José Peris, Esther Querol  Coreografia i 

vestuari: Begoña Santalices Procedència: Comunitat Valenciana

     Som un cor molt singular i anem a cantar en les noces del nostre 
amic el pianista que es casa amb un saxofonista. Ja està.

B04. Taxidermia de Colectivo 
Fracasadas i Teatro de los Manantiales
Direcció: Ximo Flores Intèrprets: Manuel 
Puchades i Sol Barrado Text: Col·lectiu 
Procedència: Comunitat Valenciana

     En aquesta peça no hi ha personatges, 
no tenen categoria de tal però d'alguna manera els intèrprets 
semblen actuar mostrant la decadència d'una parella de mitjana 
edat enmig d'un canvi abismal. Massa vells per a adaptar-se, 
massa joves per a morir. El to és tragicòmic, la pulsió performàtica. 
El teló de fons, la manipulació dels mèdia i l'amenaça d'un incipient 
feixisme.

Sala Off 
C/  Túria, 47

(Fora de plànol)    

23, 24, 25 i 26 
de setembre a les 20:30h.

Preu
Anticipada: 7,50€

En el festival 9.00€

Teatre textual, 
Multidisciplinari

A partir de 16 anys
Idioma: Castellà

Arts en moviment, Teatre 
musical

A partir de 16 anys
Idioma: Castellà i valencià

La Rambleta.
Bulevar Sud cantó C/ Píus IX, 

s/n.
(Fora de plànol)    

Dimarts 28 de setembre 
20:00h.

Preu  12.00€

Arts vives
Tots els públics

Idioma: Castellà
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La Mutant.
Espai d’arts vives 

Carrer de Joan Verdeguer, 22
(Fora de plànol)    

Dimecres 29 de setembre 
19:00h.

Gratuït. Per a 
aconseguir invitacions 

consulta la nostra  web

B08. Ningún hombre me llevará a la 
cumbre de CIA. Celeste González
Autora, directora i intèrpret: Celeste 
González  Procedència: Canàries

   Com la pròpia identitat, “Ningún hombre 
me llevará a la cumbre” es qüestiona 

permanentment i, “malgrat els resultats”, continua preguntant-se 
en cada espai de representació. Ens anem acostant a on? a qui? 
o a què? Let’s go baby!

B09. Carbón. Negro. Un ejercicio de 
homenaje y resilencia a partir del 
testimonio de las mujeres del 
carbón. de Cía. Álvaro Caboalles
Concepte i Creació: Álvaro Caboalles  
Procedència: Castella i Lleó  

  Carbón. Negro és un procés performatiu que cartografia la 
realitat de la mineria a la província de Lleó a través de les paraules 
de dones relacionades amb la indústria del carbó.

B10. Sobre rodes d’Yldor Llach  
Creació i interpretació: Yldor Llach   
Procedència: Catalunya

      Una bicicleta artística, ballarina, portora 
de piruetes i acrobàcies, i un artista, portor 
de somriures al voltant del món. Tot serà 

possible: pose's còmode, gaudi de l'espectacle, i prepare's per a 
formar part d'ell. 

B07. Lo pequeño de Cris Blanco, Jorge 
Dutor i Guillem Mont de Palol
Creació i interpretació: Cris Blanco, Jorge 
Dutor i Guillem Mont de Palol So i 
coordinació tècnica: Carlos Parra 
Procedència: Catalunya

    Lo pequeño és un divertit espectacle per a tots, però per a tots 
els públics, en el qual passen moltes coses com per art de màgia i 
alhora no passa res. Tres persones estranyes sembla que 
preparen alguna cosa semblant a xicotets espectacles entre el 
musical i una trama de suspens d'allò més absurda.
Una proposta realitzada amb la col·laboració d’Escalante, Centre 
de Producció Teatral.

Arts vives
Públic familiar

Idioma: Castellà

Sala Sanchis Guarner 
Facultat de Filologia, 

Traducció i Comunicació 
Av. Blasco Ibáñez, 32

(Fora de plànol)    
Divendres 1 d’octubre

19:00h.
Gratuït. Per a aconseguir 

invitacions consulta la nostra web

Teatre textual, Performance
Tots els públics

Idioma: Castellà

Espacio Inestable
C/ Aparisi i Guijarro, 7

(Fora de plànol)    
Dijous 30 de setembre 

20:30h.
Preu

Anticipada: 10,00€
En el festival 11.00€

Dansa contemporània
Tots els públics 

Idioma: Castellà

Centre Cultural 
La Beneficència

C/ Corona, 36
(Fora de plànol)    

Diumenge 3 d’octubre 
11:00h. i 12:45h.

Gratuït. Per a aconseguir 
invitacions consulta la nostra web

Circ
Tots els públics 

Idioma: Castellà
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TEM. Teatre el Musical
Plaça del Rosari, 3

(Fora de plànol)    
Dissabte 2 i diumenge 

3 d’octubre 19:00h.
Preu

Anticipada o en el festival 
6.00€

ABRIL A CASA d’África Hurtado 
Premi de Teatre Infantil Escalante 2020 
Intèrprets África Hurtado i Paula Llorens 
Direcció: África Hurtado amb la col·labora-
ció de la Fundación SGAE i l’associació
AVEET 
       Abril és una xiqueta que es veu obligada 

a passar un poc més d'un mes, el d'abril, tancada a casa amb la 
seua mare, perquè hi ha als carrers un virus que està afectant la 
població. 
Un dia, des de la finestra de la seua cuina, descobreix que té una 
veïna nova de la seua edat i decideix entaular una amistat amb 
ella a través de correspondència, però un dia, de sobte, Teresa 
deixarà d'escriure-li.

Un segle d'abismes
Text i direcció Amparo Vayá.   Intèrprets: 
Laura Useleti, María Minaya, María 
Guerra, Teresa Crespo, Ruth Lezcano i
Laura Pellicer
Una producció de Russafa Escènica. 
Festival de Tardor amb el suport CCCC 

Centre del Carme Cultura Contemporània i Bramant Teatre.  
    
     Sis monòlegs, sis veus femenines d'una mateixa familia -mares 
i filles-, sis fractures, sis abismes que arranquen en una nit de 1921, 
per a acabar cronològicament just un segle després, un matí de 
setembre de 2021.

ULTRAFICCIÓN NR. 3 / Complicidad 
de materiales anónimos
Idea i creació: El Conde de Torrefiel junt a 
les intèrprets Text, dramatúrgia i direcció:
Tanya Beyeler y Pablo Gisbert Interpretat 
per alumnes de l’últim curs de la ESAD, 
ESAC, Escuela OFF y TotArt: Aurora García, 

Estefanía Arenas, Olga Martínez, Lucía Naharro, Paula Aznar, 
Paula Albert, Rubí Rocabado. Una producció de Russafa 
Escènica. Festival de Tardor, amb la col·laboració del TEM Teatre 
El Musical i el CCCC Centre del Carme Cultura Contemporània

     Les ruïnes i el fem es miren amb desatenció com s'observa a un 
cos vell i sense validesa, a punt de desaparéixer. Però la seua 
presència a la frontera de l'invisible és com el petroli cru que 
s'extrau i refina per a construir el món.

HIVERNACLE / INVERNADERO 

JARDÍ / JARDÍN   

PLANTER / SEMILLERO Lectura dramatitzada. Lectura dramatizada.

Teatre contemporani
A partir de 16 anys

Idioma: Castellà

CCCC 
C/Museu 2

(Fora de plànol)    
Dissabte 25 i diumenge 

24 de setembre 12:00h. / 
12:10h. / 12:20h. / 12:30h. / 

12:40h. / 12:50h.
Gratuït. Per a 

aconseguir invitacions 
consulta la nostra web

Teatre textual
Públic familiar

Idioma: Valencià i castellà

Fundaciò SGAE,
C/ De la Blanqueria, 6

(Fora de plànol)    

 Dilluns 27 de setembre 
19:00h.

Gratuït. Per a 
aconseguir invitacions 
consulta la nostra web

Infantil
A partir de 8 anys
Idioma: Valencià

Propuesta intinerante para grupos reducidos de espectadores.
Proposta itinerant per a grups reduïts d’espectadors.

Producción propia con jóvenes intérpretes.
Producciò pròpia amb joves intèrprets. 
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A0. Aperitiu Escènic. Xavi & Elena (acustic covers). Concert.  Estació del Nord de 
València. Diumenge 19 de setembre. 12:30h Gratuït. 

A1. Festa d'inauguració concert + acte inaugural. Vicente Navarro. Madrid. CCCC C/ 
Museu, nº 2. València. fora de plànol. Dimecres 22/09 20:00h. Gratuït. Per a aconse-
guir invitacions consulta la nostra web.

A2. Curs de Formació d'ARTS VIVES amb El Conde de Torrefiel. CCCC C/ Museu, nº 
2. València fora de plànol. Dimarts 21/09, dimecres 22/09 i dijous 23/09 de 10 a 15:00h. 
Gratuït. 

A3. Curs de formació d'escriptura amb Paula Llorens. Sala Matilde Salvador. Univer-
sitat de València C/ De la Universitat, 2.. fora de plànol.  Dimarts 28/09 i dimecres 
29/09 de 10:00h. a 14:00h. Gratuït. 

A4. Curs de formació d'interpretació amb Jaume Pérez. Sala Matilde Salvador. 
Universitat de València C/ De la Universitat, 2. fora de plànol. Dimarts 28/09, dimecres 
29/09  i dijous 30/09 de 10:00h. a 14:30h. Gratuït. 

A5. Curs de formació  amb María García Torres. “Comunicació per a projectes d'arts 
escèniques” Servei de cultura universitària. Curs dins del marc extensió universitària 
de la Universitat de València.  Universitat de València, Sala Palmireno. (Fac. 
Geografía e Historia) Dimecres 13, dijous 14 i divendres 15 d'octubre de 2021. horari de 
10:00h. a 14:00h. 

A6. Curs amb Blanca Añón i Ximo Rojo sobre espais escènics i lumínics. “L'espai i la 
llum en les arts escèniques”. Servei de cultura universitària. Curs dins del marc 
extensió universitària de la Universitat de València. Universitat de València. Sala 
Palmireno. (Fac. Geografía e Historia). Dilluns 8, dimarts 9, dimecres 10 i dijous 11 de 
novembre de 2021. Horari de 10:00h. a 15:00h.

A7. ¿RESETeamos? Trobada de companyies amb programadors i gestors culturals. 
Coordina A+. Sala Russafa  (C/ Dénia, 55. ).Divendres 24/09 de 11:00h. a 14:00h. 
Gratuït. 

A8. Un café amb Mª Ángeles Fayos. Espai per definir Dilluns 27 de setembre de 2021. 
17:30h. Gratuït. 

A9. Presentació del llibre Regina & Celeste. Una correspondència/debat amb 
Celeste Gónzalez. Universitat Popular de l’Ajuntament de VLC. Ribes Espai. C/ 
Filipines amb C. Vell de Malilla. Dissabte 02/10 A partir de les 20:00h. Gratuït.

A10. / A11. Resolució V Premi Fundació Sgae + Russafa Escènica. Festa De Cloenda 
i Concert Gilbertástico. Universitat Popular de l’Ajuntament de VLC. Ribes Espai. C/ 
Filipines amb C. Vell de Malilla. Diumenge 03/10 20:00h. Gratuït. Per a aconseguir 
invitacions consulta la nostra web.

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

ACTIVITATS PARAL·LELES
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Mercat de 
Russafa

Russafa 
Escènica

V01

V02

V03

V05
V06

V07

V04

A0

A8

A10 A11
A9

B03

B01 Lloc d’eixida: Plaça Manuel Sanchís Guarner 1. Destinació: Carme Teatre C/  Gregori Gea, 
6. Eixida: 19:30h. Tornada: 22:00h. Dies 23, 24, 25, 26 de setembre.

B05 Lloc d’eixida: Plaça Manuel Sanchís Guarner 1. Destinació: Capella Sant Miquel dels Reis. 
Avinguda de la Constitució, 284. Eixida: 19:30h. Tornada: 22:00h. Dies 23, 24, 25, 26 de setembre.

Ús obligatori de mascareta tant durant el trajecte com en els espectacles.
Uso obligatorio de la mascarilla tanto durante el trayecto cómo en los espectáculos

AUTOBUSOS
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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.

ESTABLIMENTS AMICS / LOCALES AMIGOS

COMIC CAFÉ

C/ SUECA 33

Café cervesa i copes

Tel. 660 38 08 84

1 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

DARTIN BAR

C/ PUERTO RICO, 38
Restaurant, ,esmorçars,
dinars, sopars i copes.
Tel. 661 525 869

4 FUSIÓN 
PSICOLOGÍA

GRAN VIA GERMANIES, 
43 (entresol  dreta)  

www.fusionpsicologia.com

5 MANGIAMO

C/ CADIS 21
Pizzería

Tel. 963 41 32 63

6

CAFÉ ARTYSANA

C/ DÉNIA 49

www.cafeartysana.com

9TULA CAFÉ

C/ CADIS, 62

Cafetería

www.tulacafe.es

7 RESTAURANTE 
CASA AMADEO

C/ SUECA, 22
Restaurante Tapería
Tel.  96 344 03 52 Tel.  (+34) 697 280 999

8

Mercat de 
Russafa

O
Russafa 
Escènica

5
6

1

4

2
3

7

8

9

www.restaurantecasaamadeo.com
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