Il.luminAR-TE 2020. Sagunto
5é Festival de Teatre de Llum i Ombres

Descripció

Direcció

Actividades culturales
Dates::
Starts: 17/01/2020
Ends: 26/01/2020

Vent de Marinada, s/n
Ciutat: Sagunt/Sagunto
Telèfons:
96 268 34 39
Web: Festival Il.luminARTE

DIVENDRES 17 DE GENER
18:00h Micro luz y punto. Celeste
Sol i Lluna, descendents d'antigues Divinitats Gregues, activen siluetes, llums i ombres per a contar breus històries sobre
els seus avantpassats.
Edat recomanada de 5 a 99 anys

DISSABTE 18 DE GENER
12:00 h Teatro SOLDENOCHE. Fatima la Hilandera
Conte Sufi que narra la història de Fatima, la filla preferida d'un filaner al qual ha d'acompanyar en una travessia.
Edat recomanada de 5 a 99 anys
18:00 h Valeria guglietti
Sombras de Cine
Amb les ombres representa personatges de cinema i escenes de la pantalla gran. Una paròdia feta amb ombres de
mans sense paraules, com si fora una pel·lícula.
Edat recomanada de 4 a 99 anys
21:00 h Rafael Serrallet + Teatres de la Llum
Llum De So: Ciutats de Llum + Magallanes, una travessia musical
Concert del guitarrista Rafael Serrallet amb les imatges de ciutat que Teatres de la Llum crea en directe i també part del
concer de Magallanes, una travesía musical.
Edat recomanada de 12 a 99 anys

DIUMENGE 19 DE GENER

11:00 h Tallers
CIA SOL DE NOCHE
CIA VALERIA GUGLIETTI

DIVENDRES 24 DE GENER
18:00 h Cia El Imaginario. Nocturna
Alguna vegada t'has quedat embadalit, o embadalida, a la meitat de la nit, mirant als núvols, a la lluna, a les estrelles?
Has pensat en la Màgia, en els artificis que amaguen? BARRET vol compartir els somnis que alberguen amb vosaltres, a
través de les mans de Gonzalo Albiñana, en NOCTURNA?
Edat recomanada de 8 a 99 anys

DISSABTE 25 DE GENER
Sessio primera a les 11 h
Sessio segona a les 12 h
Contes savis. La Clara Tenía Un Drac
(Espectacle d?ombres amb música en directe, per a tots els públics)
Es la historia de la Clara i el seu drac, un animaló petit i bufó que va sempre amb ella? de sobte aquella bestiola es torna
grossa i monstruosa i la nena descobreix que no la pot dominar i que moltes vegades li fa fer coses que potser no
estarien gaire bé
Edat recomanada de 3 a 99 anys
18:00 h Cia MERCE FRAMIS. Pols d?estels
?On estava jo abans de néixer? A on va una persona quan mor?? Amb un to poètic i fantasiós, i a través de les titelles,
reflexionem sobre el naixement i sobre la mort, plantegem preguntes i proposem respostes imaginatives.
Edat recomanada de 5 a 99 anys
DIUMENGE 26 DE GENER
12:00 h AuMentes Dansa. Malasombra «el ladrón de sombras»
Malasombra és un conte inspirat en La meravellosa història de Peter Schlemihl de Adelbert Von Chamisso, una novel·la
romàntica on l'ombra s'assimila a l'ànima o al doble de si mateix com una cosa molt valuosa i estimat. Què ocorreria si
aquesta ombra anara ...
Edat recomanada de 6 a 99 anys

Lloc: Casal Jove Port
Carrer Vent de Marinada, s/n, 46520 Port de Sagunt
Entrada gratuïta amb invitació telefonant al 96 268 34 39 o personalment en el Casal Jove del
Port de dilluns a dissabte de 9 a 21 h

Informació elaborada per :
TOURIST INFO SAGUNTO - PLAYA
Avenida del Mediterráneo (Puerto de Sagunto), 67
46520 Valencia
telèfon: 962690402
Fax: 962690402
Email: saguntoplaya@touristinfo.net
Web: http://www.sagunt.es/turismo

This office does not assume responsibility for sudden changes or variations of the events
published on this site.
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