Programació cultural

Hivern

8 de febrer. Mercat Municipal
dues sessions: 17 h i 18.30 h

febrer
PETIT CONCERT
• MÚSICA PER A GRANS I MENUTS: edat a la qual va dirigit l’espectacle: entre 6 mesos i 3 anys.
• RÀTIO: entre 18 i 20 bebés per sessió, acompanyats d’un adult o
dos. Si tenen germanets més grans o més menuts, també
estaran en l’espectacle amb la família.

És un concert en el qual, a través d’una història i mitjançant
diferents instruments, coneixerem músiques de tots els estils i
descobrirem juntament amb els xiquets com es pot gaudir amb
la música.
La música ens mou i ens commou amb les seues melodies i les
seues frases, amb els seus ritmes i estils. Els xiquets juguen amb la
música i es diverteixen amb els pares i les mares.

9 de febrer. Mercat Municipal
18.00 h
Splai Teatre
Espectacle d'animació infantil amb música rock.
Totalment participatiu; a càrrec de Splai Teatre.

16 de febrer. Mercat Municipal
18.00 h
Splai Teatre
Contacontes: Tarambana & CIA
El professor Tarambana i el seu ajudant Trasto narren el conte de
la princesa de Riuiballa. Contes clàssics interpretats pel mateix
públic.

22 de febrer. Teatre Alcázar
19.00 h
Al Teatre Alcázar, representació d’El milagro de la
Tierra; és una comèdia de l’home i de la vida, on a
través de la carrera d'un actor es pregunta el
mateix que els éssers humans s'han preguntat durant els últims
3.000 anys… i sempre s'acaba en la mateixa resposta… A càrrec
de Juanjo Artero.

28 de febrer. Teatre Alcázar
A partir de les 19.30 h

I Curs de Direcció Musical AMAN

La inscripció a aquest curs es realitzarà de forma telemàtica, a
través de l’enllaç que podeu trobar a la pàgina web
www.artisiticanulense.com

29 de febrer. Teatre Alcázar
A partir de les 10.00 h

I Curs de Direcció Musical AMAN

1 de març. Teatre Alcázar
A partir de les 11.00 h

I Curs de Direcció Musical
AMAN

març

1 de març. Plaça Major
12.30 h
Splai Teatre
EL RECICLAMÀTIC, musical mediambiental que conta la història de
la contaminació i dona, de manera molt divertida, consells per a
cuidar el nostre medi ambient.

1 de març. Teatre Alcázar
18.30 h
Concert de cloenda del I Curs de Direcció Musical
AMAN, a càrrec de la Banda Artística Nulense.

7 de març. Mercat Municipal
19.00 h

Representació teatral: Anónimas, commemoració del
Dia de la Dona.

Anónimas és el primer espectacle de dansa urbana en heels
d'Espanya. S’acosta al públic de manera subtil, sensual i professional; dut a terme per la primera companyia professional de
heels d'Espanya.

Tres etapes diferents d'una catarsi personal que porta al públic a
plantejar-se diversos perquès… el compliment de normes i regles,
atrevir-se al canvi, ser diferent, lliure, despullar-se d'estereotips…;

en definitiva, Anónimas convida al públic a ser algú, destacar i
deixar marca.
Un xou que anima al creixement personal i a trencar qualsevol
barrera amb l'objectiu de ser i gaudir d'un mateix.

8 de març. Saló Multifuncional
A partir de les 9.00 h

Marató de pilates i ioga
A benefici de Manos Unidas

29 de març.
Plaça Major
12.30 h
Splai Teatre
LOS VIAJEROS
Los Viajeros és la versió de teatre
d'animació de La volta al món en 80
dies de Jules Verne. Un curiós personatge britànic de nom Phileas Fogg
aposta que serà capaç de donar la
volta al món en 80 minuts. Al costat
del seu fidel ajudant Passepartout, Fogg visitarà Espanya, França,
Itàlia, Kenya, l'Índia, la Xina i els Estats Units. En cada lloc, un joc, una
animació i molta diversió. Espectacle totalment participatiu.

29 de març.
Teatre Alcázar
19.00 h
Actuació d’OSCAR
TRAMOYERES,
monologuista i actor.
Organitza Comissió
de Festes del barri de
Sant Joan.

Del 3 al 19 d’abril
Biblioteca Municipal
Jose Vicente Felip Monlleó

abril

Exposició fotográfica "Los colores del frío" (un paseo por el círculo
polar ártico) que han sido tomadas por el autor en viajes realizados al lago Inari en el norte de Finlandia, en Islandia y en las Islas
Lofoten al norte de Noruega.
A càrrec de José Luis Molés Molés.

4 d’abril
Teatre Alcázar
19.00 h
Concert:
Un dia a l’òpera, a
càrrec de “Música
Viva”, entrades a
benefici de AECC

5 d’abril
Convent

Després de la missa vespertina,
actuació de la Coral Sant Bartomeu i de la Societat Musical Artística Nulense.

5 d’abril. Saló Multifuncional
18.00 h

Desfilada de roba infantil i juvenil a benefici de l’AECC.
26 d’abril
Saló Multifuncional

Al Saló Multifuncional, exhibició de balls de Saló a benefici
de Mans Unides.

Del 15 al 18 d’abril
Església Arxiprestal Sant Bartomeu i Sant Jaume

V CICLE DE MÚSICA SACRA. MÚSICA PER A ORGUE.
15 d’abril 19.45 h
Marcelo e i suoi amici
Juan José Macián, trompeta
16 d’abril 19.45 h
Antonio de Cabezón
Vicent Flich, orgue
17 d’abril 19.45 h
Gent d’ací
Solistes i cor de la Societat Musical Artística Nulense
18 d’abril 19.45 h
Faure: Requiem op. 48
Grup de Veus Música Viva
Miguel Ángel Martínez, director
Organitza:

Patrocina:
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