Febrer
Contemporani

Música — Dansa — Teatre — Perfomance
Vila-real 2019

02/02/19 — 20.00 h
Trío Truna (TX3) | Truna
Valencià · 50 min · preu 3 €
Teatre Els XIII
Aquest Trío Truna em permet jugar amb el play-pause-stop
de dos lectors de DVD connectats a dos projectors de vídeo
i al mateix temps tocar in situ el meu violoncel modificat de
manera electrònica per una altra invenció, la Maleta Màgica.

10/02/19 — 19.00 h
Medul·la | La Coja Dansa
Valencià · 80 min · preu 5 €
Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner
Medul·la és una
exploració dels límits
del concepte clàssic
de masculinitat.
Una aproximació al
dolor de viure dins
d’aquesta frontera i
al perill d’acostar-se
als seus marges.

17/02/19 — 19.00 h
Classe | Teatrencompanyia + La Medusa
Valencià · 70 min · preu 5 €
Teatre Els XIII
Els estudiants d’un institut es manifesten i deixen les
aules buides, però una alumna prefereix assistir a classe.
Quan arriba el professor, aprofita per a donar-li una classe
especial abans que siga massa tard. Són la minoria.

23/02/19 — 20.00 h
Animal Vegetal | David Climent i Pia Nielsen
Castellà · 60 min · preu 5 €
Teatre Els XIII
Animal Vegetal és
una nova espècie
amb inclinació
per l’eclecticisme
biològic sonor, la
contradicció tragicomelectrònica,
les paradoxes
acusticovegetatives
i l’absurd ie-ie
existencialista.

Febrer Contemporani és un programa
d’acupuntura cultural amb quatre estímuls
emocionals de diferents disciplines escèniques. Aparentment inconnexes, tots quatre
qüestionen les relacions humanes en la
societat actual. Sens dubte, una oportunitat
per connectar-te amb les noves tendències
emocionals.

Venda d’entrades
A les oficines de Cultura de dilluns a divendres
de 10 a 14 h, en el web entrades.vila-real.es i a
la taquilla mitja hora abans de la funció.
Edita i coordina
Regidoria de Cultura
Av. Murà 1, 12540 Vila-real
T. 964 547 200 - auditori@vila-real.es
cultura.vila-real.es

