
ESCENA familiar
Teatre Els XiiI i

auditori Municipal Músic 
rafael Beltrán Moner

L’OBRA
ESTÀ A PUNT DE

COmENÇAR

7/10/18
Óscar, el niño dormido 

El Espejo Negro

4/11/18
Tirant lo Blanc

La inestable companyia  
de títeres

2/12/18
Ondina glups

Caleidoscopio Teatro
Edita i coordina  
Regidoria de Cultura - av. Murà, 1 - 12540 Vila-real
Tel. 964 547 200 - auditori@vila-real.es
cultura.vila-real.es

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 de l’auditori Municipal 
Músic rafael Beltrán Moner, 
mitja hora abans de la funció

Gaudeix dels millors 
diumenges en família!!!



2/12/18
Ondina glups
Lloc: Teatre Els XIII  
Hora: 12.00 h
Productora: Caleidoscopio Teatro
Idioma: castellà
Durada: 50 min
Edat recomanada: a partir de 6 anys
Preu: 3 €

Teatre familiar. Una mà dibuixa una aixeta, l’obri... clin... 
clin!... ulls en l’obscuritat. Clin... clan... cataplum!... 
Ondinaaaa, desperta ja. L’aigua és com la llum... un 
pentagrama lluminós fluix cap a ella... simsalabim!... hop-là! 
L’aixeta es transforma en barca... a navegar... El peix gran 
no sempre es menja el menut, aquest salta a la barqueta  
i se salva d’un bon embolic... gràcies... La convida al fons 
del mar... Quina cuca més estranya! murmuren els peixos...  
De l’ensurt, el peix gran no torna mai... 

FITXA ARTÍSTICA
Autor: Roberto Barra
Direcció artística: Azucena Gimeno
Direcció tècnica i disseny d’il·luminació: Roberto Barra
Escenografia i objectes: Taller Caleidoscopio, Barra
Màscares i elements: Funambulí Producciones
Vestuari: Penélope - Azucena Gimeno
Actors i manipuladors: Roberto Barra, Azucena Gimeno, 
Vicente Martínez i Eva Lago
Tècnic de llums i so, assistent d’escena: Emilio Gazo

MÉS INFORMACIÓ 
www.caleidoscopioteatro.com

7/10/18
Óscar, el niño dormido
Lloc: Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner 
Hora: 12.00 h
Productora: El Espejo Negro
Idioma: castellà
Durada: 65 min
Edat recomanada: a partir de 7 anys
Preu: 6 €

Coma: estat en el qual u es queda profundament adormit 
i no té pessigolles, ni fam, ni fred, ni ganes de rascar-se 
el melic. Aquesta és la historia d’Óscar, un xiquet que es 
va quedar submergit en un son llarg i profund. Un dormir 
comatós que el va fer estar nou mesos somiant, amb tots 
els dies i les nits, setmanes i mesos, minuts i hores sense 
poder moure’s. Després de nou mesos de son, un matí 
fred d’hivern, Óscar va badallar i es va despertar... Però no 
recordava com parlar ni escriure i tampoc com caminar...

FITXA ARTÍSTICA
Guió i direcció: Ángel Calvente
Actors i manipuladors: La Pili, Noé Lifona i José Vera
Regidor i ajudant tècnic: Laín Calvente
Tècnic de llums i so: Adrián Alcaide
Confecció del vestuari: Carmen Ledesma
Confecció del vestit de gitana: Elisa Postigo
Balladora: Olga Magaña
Projecte en col·laboració amb el Teatro Cánovas, Trimundi 
Segovia i Festival de Artes Escénicas de Aguilar de Campoo

MÉS INFORMACIÓ 
www.elespejonegro.com

4/11/18
Tirant lo Blanc
Lloc: Teatre Els XIII  
Hora: 12.00 h
Productora: La Inestable companyia de títeres
Idioma: valencià
Durada: 50 min
Edat recomanada: a partir de 6 anys
Preu: 3 €

Aprofundim en les històries de cavallers i princeses, 
d’amor i desamor, batalles perdudes i guanyades i regnes 
més enllà dels confins de la Terra. Ens trobem amb la 
meravellosa obra de l’edat mitjana del Segle d’Or valencià, 
Tirant lo Blanc, un gallard cavaller. Les seues aventures han 
recorregut la imaginació de milers de lectors durant més de 
500 anys de camí. Una història d’amor i passions.

FITXA ARTÍSTICA
Actors i titellaires: Alberto Esliman, Alberto Hernández  
i Amanda Aguilella
Escenografia i titelles: La Inestable companyia de títeres 
Espai sonor: Forn
Direcció i dramatúrgia: Alberto Esliman


