
ESCENA FAMILIAR
Teatre Els XIII

L’OBRA
ESTÀ A PUNT DE

COMENÇAR

3/02/19
Els primers burrets 

CEBE Muntatges Teatrals

3/03/19
Lluernes
Escenoart

7/04/19
Buscant una cançó

Teatre de Caixó 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

Preu entrades 
3 euros

Gaudeix dels millors 
diumenges en família!!!



7/04/19
Buscant una cançó
Lloc: Teatre Els XIII  
Hora: 12.00 h
Productora: Teatre de Caixó
Idioma: valencià
Durada: 50 min
Edat recomanada: totes les edats
Preu: 3 €

El doctor Solfa Redolami i el professor Storva Unmunt 
són dos científics musicals amb una missió molt 
important: trobar una cançó desapareguda. I han vingut 
fins ací perquè aquesta és terra de grans músics i les 
probabilitats de trobar-la és més alta que en altres llocs.
 La seua investigació els farà repassar les vides d’alguns 
grans músics, però finalment... aconseguiran recordar  
la cançó que estan buscant?
Una proposta de divulgació musical que apropa l’obra 
d’importants músics valencians d’una manera amena  
i divertida, amb música en directe i plena de màgia i  
de sorpreses. 

FITXA ARTÍSTICA
Autors, direcció i intèrprets: Marc Escrig i Jordi Collado

MÉS INFORMACIÓ 
www.teatredecaixo.com/buscant-una-canco

3/02/19
Els primers burrets
Lloc: Teatre Els XIII  
Hora: 12.00 h
Productora: CEBE Muntatges Teatrals
Idioma: valencià
Durada: 50 min
Edat recomanada: a partir de 4 anys
Preu: 3 €

Dorian, un burret jove que viu la vida amb una immensa 
curiositat i innocència, pastura i passeja pel camp juntament 
amb tota la seua família. El lleó Pep, mentre dorm, és caçat 
i tancat en una gàbia de circ. Cap dels dos podia arribar a 
imaginar-se el que anava a passar. L’arribada dels humans 
canviaria la vida dels burrets i del lleó per sempre.
Un espectacle de teatre i titelles que juga amb el llenguatge 
de l’absurd, el mateix que va inspirar l’obra de Jacques 
Prévert, en què la vida quotidiana es pot veure amb  
altres ulls, per a revelar-se tan ambigua, contradictòria  
i extraordinària. 

FITXA ARTÍSTICA
Dramatúrgia i direcció: Rebeca Castro Pinzón
Intèrprets: Carles Benlliure i Rebeca Castro
Assistent de producció: Rubén Milián
Escenografia, titelles i vestuari: LAPinzón
Il·luminació: J. V. Pastor
So: Rubén Milián
Fotografia: Belén Cervantes i Vida Castro
Comunicació i premsa: Manolo Bosch
Audiovisual: Paco de Miguel, Inserits

MÉS INFORMACIÓ 
www.cebeteatro.com/portfolio/burrets

3/03/19
Lluernes
Lloc: Teatre Els XIII  
Hora: 12.00 h
Productora: Escenoart
Idioma: valencià
Durada: 55 min
Edat recomanada: a partir de 3 anys
Preu: 3 €

Oskar i Lucía són dos germans que estan d’excursió escolar 
amb el col·legi. Distrets amb el seu telèfon mòbil (caçant 
pokémons) es desvien de la ruta i sense voler se separen 
dels companys. Les bateries dels seus telèfons s’acaben i 
s’adonen que no poden cridar a ningú. Un dia sols al bosc, 
sense cap mena d’aparell electrònic, farà que aguditzen la 
imaginació i l’enginy, i amb l’ajuda de diferents animals del 
bosc passaran el millor dia de la seua vida…

FITXA ARTÍSTICA
Autor: Cotu Peral 
Traducció en valencià: Pararaules juntes
Direcció: Miguel Seguí 
Ajudant de direcció: Cotu Peral 
Actors: Pepa Sarrió i Cotu Peral
Música original: Pablo Casals
Disseny de l’escenografia: Escenoart
Disseny i confecció del vestuari: Sara Recatalà
Disseny i tècnic d’il·luminació: José Martín
Fotògrafa i vídeo: Maxi Roldan
Construcció de l’escenografia: Los Reyes del Mambo
Ajudant de producció: Eva Garrido
Producció executiva: Victoria Edo

MÉS INFORMACIÓ 
www.escenoart.com/espectaculos/luciernagas


