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El poeta y Platero
Autor: Juan Ramón Jiménez 
Dirigit per René Fernández 
Santana, amb Pedro Rebollo, 
Pablo Girón i Nuria Herreros

Versió lliure de René Fernández 
Santana de "Platero y yo", elegia 
andalusa de Juan Ramón Jimé-
nez. Teatre Arbole vol acostar el 
món poètic d’este gran escriptor, 
Premi Nobel de Literatura, a tots 
els xiquets i xiquetes.

Espectacle en castellà

Monstruos en la 
maleta
Autors: Inés Maroto i Juan Muñoz 
Dirigit per Juan Muñoz, amb 
Carlos Cazalilla i Edaín Caballero

Dos contacontes es disputen 
l’escenari per a contar la seua pròpia 
història. Dos ous que són separats 
pels atzars d’una tempesta. Dos 
monstres que, davant de la soledat 
en què es troben, hauran d’apren-
dre a valdre’s per si mateixos i, arri-
bada l’anhelada trobada, a superar 
les seues diferències i d’esta manera 
aconseguir una bona convivència.

Espectacle en castellà

Atlas
Creació i direcció: Joan Miquel 
Reig, Sergio Martínez i Pau Pons, 
amb Patricia Teruel i Jordi Collado

No hi ha estrangers, només hi ha 
gent que encara no hem conegut.
Atlas parla sobre la tolerància i la 
solidaritat entre diferents cultures i 
aposta per la defensa del coneixe-
ment de la cultura i les tradicions 
de l’altre com a punt de partida 
per a l’enteniment i la convivèn-
cia entre pobles. Un acostament 
al diàleg entre les persones, a 
l’acceptació de la diferència i a la 
curiositat per la diversitat.

Río de Luna
Creació i direcció: Omar Meza, amb 
Iván Montardit i Rosa María Herrador

Quins són els recursos comuni-
catius que tenim els sers humans 
quan venim al món?. Río de Luna 
escenificarà l’enteniment entre els 
nadons, la complicitat, la capacitat 
de diàleg entre ells i les seues mares, 
el naixement, com es desenvolupen 
les seues primeres experiències amb 
l’entorn. Com es miren i com miren 
als altres, com senten la llum, els ob-
jectes, l’aigua, el moviment. Com es 
mouen en una dansa amb l’exterior, 
com juga el moviment.

Espectacle de dansa

La pell de gallina
Autor i director: Roberto Garcia, amb 
Juan Pablo Mendiola i Vanessa Cano

La mirada innocent i plena de 
curiositat d’una xiqueta sobre el 
món que l’envolta farà que visca 
tota una sèrie de peripècies en 
esta faula que barreja l’ancestral 
tradició del conte oral amb la 
música i els efectes visuals.

Zaping
Text i direcció: Juja Teatre, 
amb María Juan, Juan Andrés 
González i Jano de Miguel

Zaping és la nova producció de 
Juja Teatre. Un espectacle de tres 
actors que representen i carac-
teritzen diversos personatges 
basats en LA TELE! En la infància 
el ser humà és molt vulnerable i 
la televisió exercix una gran influ-
ència en ell. La falta d’educació 
sobre com veure i comprendre 
la televisió incrementa el risc de 
manipulació.

La Faula!
Text: Guillem de Torroella 
Direcció: Pere Fullana, amb Maria 
Baucà, Pau Cirer i Pedro Orer

L’empresa formada per Don Benet 
i els seus dos empleats, Fulgenci i 
Ramoneta, rep la comanda de fer 
neteja en un escenari on s’ha de 
representar la versió teatral del po-
ema cavalleresc La Faula, de Gui-
llem de Torroella. A causa d’alguns 
problemes mecànics amb la furgo-
neta, arriben tard i la representació 
és a punt de començar.

Tortuga, 
l’illa del Tresot
Autors: Pere Casanovas, Pere 
Romagosa, Toni Albà 
Direcció: Toni Albà i Pere Fullana, amb 
Pere Romagosa i Pere Casanovas

La llegenda diu que Tortuga és una 
illa plena de perills on hi ha un gran 
tresor que mai ningú no ha pogut 
trobar. Gràcies a l’encontre casual 
dels nostres protagonistes, viatjarem 
amb els pirates que solcaven el 
mar Carib regnant en els vaixells de 
l’època, per a conéixer com s’han 
transformat i què són per a nosaltres 
la pirateria i l’ esclavitud en l’actualitat.
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c/ sant Martí de Porres, 17
(antic c/ cases del Barquer)
4606 valència
(castellar - Oliveral)

Tel. 96 375 96 43
Fax 96 376 30 50

informacio@lhortateatre.com
www.lhortateatre.com

venda 
anticipada 
d’entrades 

EMT 
línia 14

cafeteria local 
climatitzat

Preu: 4 €

Horari de representació:
10:30 h i la doble funció  
a les 10:00 i a les 11:30 h

Informació i reserves:
963 751 147
963 759 643

Horari d’atenció:
de 9:00 a 15:00 h


