
DIA MUNDIAL
DEL TEATRE
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11.30 h. i 12.30h | 45’ 

TOTS ELS PÚBLICS

VISITA GUIADA

Voleu conèixer l’interior i els secrets del 
TAMA? Els vestuaris i camerinos, la cabina 
de control, l’escenari, les passarel·les, els 
motors i els ports... 
Cal inscriure’s prèviament en 
cultura@ajuntamentaldaia.org, per whspp al 
663304734 o al telèfon 961988406 
(dimecres i divendres de 9.30 a 14.00 hores).

Els grups són limitats atenent les restriccions 
sanitàries vigents provocades per la 
pandèmia de la Covid-19.
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CICLE
“INTIMISSIM”
EL PÚBLIC I L’ESPECTACLE COMPARTIRAN 
L’ESCENARI DEL TAMA

LA VIDA ES OLER
AUNQUE HUELA 
A MIERDA

30’ | CAST
CONCERT TEATRALITZAT

GABRIEL BENAVENT (VALÈNCIA)
Companyia resident a Almussafes gràcies al 
programa Via Escènica i a l'Ajuntament 
d’Almussafes.
Ulls buits en píxels, una tristesa acomodada, 
la ja acceptada malaltia del segle.
Un compromís amb la meua alegria. Un cant 
al valor de la vida.
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24
LA TEMPESTA

19.00 h. | 1h 30’ | 5€ | VAL

PÚBLIC JOVE I ADULT

TEATRE

L’Institut Valencià de Cultura ens presenta 
una versió molt lliure i especial de “La 
Tempesta” de W. Shakespeare.  Un text que 
dona una ullada gens innocent sobre la 
condició humana. Històries, jocs, 
venjances, desig de llibertat, capacitat de 
perdonar... Interessants personatges amb 
una interpretació moderna i dinàmica que 
no deixa indiferent.

www.ivc.gva.es/val/escena-val/programacio
-escena/teatre-rialto-de-valencia-escena/la
-tempesta-v-rialto

LA TEUA MÀ
EN LA MEUA

03

19.00 h. | 1h 20’ | 5€ | VAL

PÚBLIC JOVE I ADULT

TEATRE

Una bella i commovedora història sobre les 
cartes d’amor entre Antón Chéjov i Olga 
Knipper. Interpretada magistralment per 
Rebeca Valls i Josep Manel Casany. 
Santiago Sánchez, Premi a Millor Direcció 
Escènica AAEE Valencianes 2022.

www.imprebis.com

L’OM IMPREBIS (VALÈNCIA)

GENER

PROGRAMACIÓ ESCÈNICA 2022-23
GENER / FEBRER / MARÇ

Normes de funcionament de la 
sala del TAMA:
www.aldaia.es/tama/funcionament

Les instruccions especials per la COVID-19 
s’actualitzaran segons l’evolució de la 
pandèmia:
- Es recomana tant a l’accés com a l’eixida 
mantindre la distància de seguretat.
- És convenient higienitzar-se les mans sovint.

Teatre Auditori Municipal d’Aldaia
Avda. de la Música 11
46960 Aldaia (València)
T. 96 198 84 06
cultura@ajuntamentaldaia.org

www.aldaia.es

HORARI DE TAQUILLA i VENDA D’ENTRADES

L’horari general de taquilla del TAMA és 
dimecres d’11.30h. a 13.30h. i de 19.00h a 
21.00h., excepte aquells dimecres que siguen 
festius. El dia que hi haja programació, la 
taquilla obrirà dues hores abans de començar 
l’espectacle, excepte quan l’entrada siga 
gratuïta que la taquilla estarà oberta una hora 
abans de començar l’acte.

Les entrades també es poden comprar a 
través de www.giglon.com
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19.00 h. | 1h | 5€

PÚBLIC JOVE I ADULT

TEATRE

L’Horta Teatre (València) ens torna a 
visitar amb la darrera de les seus 
produccions, “Els Villalonga”. Què un 
pare no voldrà el millor nuvi per a la seua 
filla?... Alfred Picó, Premi a Millor Actor 
AAEE Valencianes 2022.

www.lhortateatre.com/espectacles/els-vil
lalonga/

ELS VILLALONGA
L’HORTA TEATRE (VALÈNCIA)

Buscan’s

LA CRÍTICA

20

19.00 h. | 1h 10’ | 5€ | CAST  

PÚBLIC JOVE I ADULT

TEATRE

ALARCÓN&CORNELLES (VALÈNCIA)
Continuem la temporada amb el nostre cicle 
més íntim, actors, actrius, escenografia, 
accions dramàtiques i públic damunt del 
nostre escenari per a rebre a “La crítica” de 
la cia. valenciana Alarcon&Cornelles. Tan 
sols una frase “Soy la mejor opción para este 
empleo, pero lo único que veis vosotros es 
una mujer trans”.

www.comedyplan.com/espectaculo/la-critica

PRESENT

24

19.00 h. | 1h 20’ | 5€ | VAL

PÚBLIC JOVE I ADULT

MÚSICA

EL DILUVI (VALÈNCIA)
Al 23é concert del cicle "VOLEM" seguim 
amb el recorregut per la música en valencià. 
Us presentem EL DILUVI, banda encapçalada 
per Flora Sempere que interpreta una música 
arrelada en el folk, però un folk modern, que 
fusiona estils tan diversos com ara cúmbia i 
rumba, reggae i ska, passant pel pop-rock i la 
música d'arrel. El resultat té nom propi, 
Mestissatge Mediterrani. En aquesta ocasió 
ens visiten presentant el seu cinqué treball 
"PRESENT", un projecte amb identitat pròpia 
perquè saben fondre, com molt pocs, el folk, 
el reggae, la cúmbia, el pop, els ritmes 
balcànics i l'electrònica, on fomenten 
l'empatia i la diversitat. Cal remarcar el seu 
himne feminista "I tu, sols tu", versionat en 
huit llengües diferents.

www.eldiluvi.cat

UN SEGLE
D’ABISMES

10

19.00 h. | 2h | 5€ | VAL

PÚBLIC JOVE I ADULT

TEATRE

BRAMANT TEATRE (VALÈNCIA)
I RUSSAFA ESCÈNICA
Bramant Teatre (València) i Russafa Escènica 
ens presenten “Un segle d’abismes”.  Una 
nova experiència: anem a veure 6 monòlegs 
de 8’ cadascun d’ells de manera itinerant pel 
TAMA. Cada grup són màxim 15 persones 
que van visitant rotativament cada escena. 
Un viatge a través de diferents realitats, 
diferents moments entre 1921 a 2021.

www.bramanteatre.com

HISTÒRIES AMB
MINÚSCULES

03

19.00 h. | 50’ | 5€

PÚBLIC JOVE I ADULT

TEATRE

KALA TEATRE (VALÈNCIA)
La cia. Kala Teatre (València) presenta 
“Històries amb minúscules”. La Història 
amb majúscules està feta d’històries amb 
minúscules. Les històries amb minúscules, 
d’infinites històries de dones. 9 escenes 
quotidianes i diferents interpretades per 3 
dones que ens mostren el passat recent i 
ens poden ajudar a canviar el nostre 
present. Tendresa i humor a escena.

En la segona funció del cicle INTIMÍSSIM gaudirem de les propostes 
estrenades en “Via Escènica. Russafa Escènica Festival de Tardor’22”.

www.russafaescenica.com

19.00 h. | PREU ÚNIC ENTRADA  5€ | PÚBLIC JOVE I ADULT

A-FRÀGIL

30’ | VAL 

PLATÓN ROTO (VALÈNCIA)
Companyia resident a Alboraia gràcies al 
programa Via Escènica i a l'Ajuntament 
d'Alboraia.
Després de morir, em desperte, curiosa, 
als llocs que em van veure fer-me gran.

TEATRE TEXTUAL I
MULTIDISCIPLINAR

BRAGAS A 2
EUROS, TEATRO
A 10

30’ | CAST 

ENTRE4PAREDES 
PRODUCCIONES(VALÈNCIA)
Companyia resident a Aldaia gràcies al 
programa Via Escènica i a l'Ajuntament 
d’Aldaia.
Si hui t'has alçat amb ganes de ser una 
mica més feliç, vine a veure'ns. “Bragas a 
2 euros, teatro a 10” és la vida mateixa, 
maquillada de comèdia i acompanyada 
de vi blanc.

TEATRE TEXTUAL

17
FOTOSÍNTESI
FINAL

19.00 h. | 1h 25’ | 8€ | VAL

TOTS ELS PÚBLICS

MÚSICA

Després de més de 72 concerts al llarg del 
territori amb la seua gira "FOTOSÍNTESI", la 
banda LA FÚMIGA presentarà el seu nou 
directe "FOTOSÍNTESI FINAL" al 22é concert 
del cicle de música en valencià "VOLEM". 
La banda actualment s'ha convertit en un 
fenomen social de la música festiva i els seus 
directes estan plens d'energia, reflexió i 
consciència crítica. Només dos àlbums i un bon 
grapat de singles els ha bastat per fer-se un lloc 
més que notable al circuit musical festiu.
www.lafumiga.com

11
FINAL XVII LLIGA 
D’IMPROVISACIÓ

19.00 h. | A PARTIR D’1h | 5€ 

VAL | CAST | GESTICULACIÓ  

IMPROVISACIÓ

Final i partit d’exhibició de la XVII Lliga 
d’Improvisació’23. Direcció i organització a 
càrrec del col·lectiu IMPROU i amb la 
col·laboració de l’Escola Municipal de 
Teatre d’Aldaia (EMTA). Il·luminació 
espectacular a càrrec de l’equip tècnic del 
TAMA.
Si has estat seguidor o seguidora de la Lliga 
no et pots perdre aquest encontre final ple 
d’emocions i moltes sorpreses.

www.improu.es

IMPROU + ESCOLA MUNICIPAL 
DE TEATRE D’ALDAIA (EMTA)

TOTS ELS PÚBLICS

XVII LLIGA 
D’IMPROVISACIÓ 
D’ALDAIA 2023

07.01
04.03

19.00 h. | 3€

TOTS ELS PÚBLICS

IMPROVISACIÓ

Direcció i organització a càrrec del col·lectiu 
IMPROU amb la col·laboració de l’Escola 
Municipal de Teatre d’Aldaia (EMTA). Tots 
els dissabtes entre el 7 de gener al 4 de 
març, a les 19.00 hores. Tots els públics.

La Lliga d’Improvisació és un joc teatral en el 
qual s’enfronten dos equips fent allò que 
millor saben: teatre. És un muntatge teatral 
amb sentit d’humor, participatiu i interactiu. 

Les entrades es poden comprar el dia del 
partit al Teatre del Mercat una hora abans de 
començar la improvisació. Al Teatre del 
Mercat, l’aforament és de 210 butaques.
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PROGRAMACIÓ ESPAI D’ART PLAÇA 
MAJOR AL CENTRE GENT JOVE
Obert de 9.00 a 21.00 hores.

EXPOSICIÓ:  Des del 18 al 27 de gener de 2023, pintura “COSMOS” de Vicente Serra.

EXPOSICIÓ: Des del 2 de febrer. ESBOSSOS, FOTOGRAFIA I CARTELL DE LES 
FALLES D’ALDAIA 2023.

EXPOSICIÓ:  Des del 25 de febrer al 15 de març. EXPOSICIÓ DEL NINOT 2023.

EXPOSICIÓ:  Des del 29 de març al 26 d’abril. Mostra plural “MOMENTS DE NEUS”.

PROGRAMACIÓ SALA LLOTGETA 
DEL MUPA
ESPAI EXPOSITIU. Obert de 10.00 a 14.00h. i de 17.00 a 20.00h.
Dissabte i diumenge de 10.00 a 14.00h. Dilluns tancat

EXPOSICIÓ:  Des del 9 de gener al 19 de febrer. “VALÈNCIA EN BLANC I NEGRE III”, 
cedida pel Museu Valencià d’Etnologia.

EXPOSICIÓ:  Des del 28 de febrer al 2 d’abril. “JARQUE, LA TERRA I LA VIDA”, cedida pel 
Museu Valencià d’Etnologia.

20 anys amb tu

MÚSICA_DANSA_TEATRE_CIRC


