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L’Agenda Cultural
al teu mòbil

Envia’ns un missatge per WhatsApp
663 154 730

REGIDORIA DE CULTURA, PATRIMONI I NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
Espai Blanc - Luis Chorro, 7

Tel. 966 989 409 • E-mail: cultura@petrer.es • www.petrer.es

VENDA D’ENTRADES
*Nota: El sistema de venda s’anunciarà en cada espectacle. Al preu de

venda dels espectacles s’afegiran si cal les despeses de gestió.
Oficina Cultura: la setmana de l’espectacle, dilluns a divendres, de 13 a 14.30 h

Teatre Cervantes (Taquilla): dia de la funció, una hora abans de l’espectacle
Instant Ticket: Telèfon 902 444 300 - Internet: www.instanticket.es

facebook.com/culturapetrer @culturapetrer

Organitza: Seu Universitària de Petrer

Exposició col·lectiva multicultural, 
composta per 44 artistes de dife-
rents nacionalitats i estils pictòrics, 
les seues obres van emmarcades en 
xicotet format i l’artista té la llibertat 
d’expressar i potenciar la seua crea-
ció, sense limitacions, excepte en la 
grandària de l’obra.

Mostra fotogràfica de Susana Mestre 
que ens acosta a la vida en els cam-
paments de refugiats sahrauís a través 
de les mirades dels seus protagonis-
tes, amb especial referència a la infàn-
cia, i la col·laboració de l’Associació 
d’Ajuda al Sàhara Occidental d’Elx.

Horari de visites: dijous a diumenges, de 18.30 a 20.30 h

Horari de visites: dijous a diumenges, de 18.30 a 20.30 h

EXPOSICIÓ DE PINTURA
CONFLUENCIAS

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA
MIRADAS DEL SAHARA

Del 17 de gener al 2 de febrer

Del 24 de gener al 9 de febrer

CENTRE CULTURAL

FORN CULTURAL

EXPOSICIONS

PUBLICACIONS

Des d’una profunda reflexió sobre 
l’expressió cinematogràfica i l’esta-
tus de la imatge i la paraula, el filòsof 
Alberto Sucasas aborda les claus de 
l’obra mestra de Claude Lanzmann 
sobre la solució final.

TOTS ELS PÚBLICS
(LLIBRE)

SHOAH
EL CAMPO FUERA DE CAMPO

a càrrec de
ALBERTO SUCASAS

Divendres, 24 de gener - 20 h FORN CULTURAL

Organitza: Seu Universitària de Petrer

ENTRADA LLIURE

INAUGURACIÓ: divendres, 24 - 18.30 h

INAUGURACIÓ: divendres, 17 - 20 h



Edu Soto damunt d’un escenari? Fo-
tre, quina por! Ja ens adverteix el 
còmic català que no esperem un mo-
nòleg. En realitat es tracta d’una bo-
geria improvisada en la qual ens pot 
sorprendre amb qualsevol cosa. De fet 
amenaça de fer el que li done la gana! 
T’atreveixes a viure l’experiència?

PÚBLIC ADULT
(COMÈDIA, EN CASTELLÀ)

PÚBLIC ADULT
(CURS DE FOTOGRAFIA)

PÚBLIC FAMILIAR
(MUSICAL, EN CASTELLÀ)

PÚBLIC INFANTIL I FAMILIAR 
(TEATRE DE SENSACIONS)

PÚBLIC ADULT
(MONÒLEG, EN CASTELLÀ)

TEATRE

CURSOS I TALLERS  

PREU: 5 € (Venda: Ames de Casa i Taquilla)

PREU: Inscripció gratuïta

Preinscripció: del 22 al 27 de gener

PREUS: 12 € (taquilla) i 10 € (anticipada)
(Venda: www.instantickets.es)

PREU: 3 € (Venda: www.Instantickets.es)

PREU: 15 € - (Venda: www.instantickets.es)

PREU: 3 € (Venda: www.instanticket.es)

ENTRADA LLIUREOrganitza: Ames de Casa

Organitza: Grup Fotogràfic de Petrer

Organitza: Seu Universitària de Petrer

Organitza: Associació de Comerciants

Organitza: Fábula Teatro, SL

Un creuer súper divertit en el qual els 
seus personatges viuen mil aventu-
res i situacions absurdes, en el qual 
a tu t’agradaria estar i ser un més 
d’aquests personatges. Des del ca-
pità fins al mosso et faran viure una 
vesprada que no oblidaràs.

T’han regalat una càmera de fotos 
per Nadal? Comença amb nosaltres 
els teus primers passos per a saber 
com manejar un aparell fotogràfic.

Un musical infantil pensat per a tots, en 
el qual xiquets i majors cantaran, ballaran 
les cançons més conegudes de les pel·lí-
cules de Disney, en un espectacle amb 
una fantàstica escenografia i meravello-
sos vestuaris.

Espectacle visual i sensorial per a bebés i 
pares, que pretén fer-nos experimentar, a 
través dels sentits, la música i la vivència 
grupal, amb els quatre elements de la na-
turalesa (terra, aire, aigua i foc) per a con-
nectar-nos amb la seua energia natural.

AMES DE CASA
presenta

UN CRUCERO 5 ESTRELLAS

TALLER DE FOTOGRAFIA
“TUS PRIMEROS PASOS”

a càrrec de
GRUP FOTOGRÀFIC PETRER

CURS DE VALENCIÀ (Nivell B2)
a càrrec de

SERVEI DE LLENGÜES DE LA 
UNIVERSITAT D’ALACANT

TOY PRODUCCIONES
presenta

DISNEMANÍA Y EL DESVÁN
MÁGICO

AHORATECUENTO I CONTA3
presenta

MAGIC ELEMENTS

EDU SOTO
presenta

MÁS VALE SOLO
QUE CIENTO VOLANDO

Dissabte, 18 de gener - 19 h

Dijous, 2 de gener - 18 h

Dijous, 30 de gener - 22 h

TEATRE CERVANTES

Dissabte, 11 de gener - 10 h MUSEU DE LA FESTA

De febrer a maig AULA SEU

TEATRE CERVANTES

Dissabte, 4 de gener - 18 h FORN CULTURAL

TEATRE CERVANTES

ESPECTÁCULO SENSORIAL PARA BEBES

                                                                                                    

                                                                   

Espectacle musical per a tota la famí-
lia, basat en l’obra “Matilda”, de Ro-
ald Dahl, amb coreografies, cançons i 
veus en directe i un ampli repartiment 
de fins a 40 actors que ens faran riure i 
disfrutar amb les aventures de Matilda, 
una intel·ligent xiqueta de 8 anys.

Acte d’entrega de premis i regals ator-
gats per l’Associació de Comerciants de 
Petrer als seus clients dintre de la cam-
panya nadalenca de promoció dels co-
merços de la nostra localitat.

TAULES TEATRE
presenta

LA LOCA HISTORIA
DE LA FAMILIA W

X GALA DEL COMERÇ LOCAL
a càrrec

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS 
DE PETRER

Diumenge, 26 de gener - 18 h TEATRE CERVANTES

PÚBLIC FAMILIAR
(MUSICAL, EN CASTELLÀ)

TOTS ELS PÚBLICS
(GALA)

TEATRE INFANTIL

FESTIVAL
Dissabte, 25 de gener - 18 h TEATRE CERVANTES

MARIONETARI
XV FESTIVAL DE TEATRE, TITELLES I MÀGIA

PATRIMONI

Horari: dilluns i dimecres, de 18 a 20 h

Visites guiades i teatralitzades pel centre històric, monuments i 
edificis més emblemàtics de Petrer, on personatges del nostre 
passat ens relataran anècdotes d’altres èpoques.

Jocs i activitats didàctiques per a un públic familiar que pretén 
descobrir la història, centrades en l’art rupestre.

VISITA CULTURAL: PETRER ES VIST DE LLUNA

TALLER DIDÀCTIC: PINTANT COVES PREHISTÒRIQUES

Dissabte, 11 de gener - des de 18.30 h PLAÇA DE BAIX

Diumenge, 19 de gener - d’11 a 14 h MUSEU DÁMASO NAVARRO

TOURIST INFO - Tel. 966 989 401

Informació: www.gfpetrer.es

Info: https://web.ua.es/es/seus/petrer/


