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cineforum

DÍAS DE VINO Y ROSAS
EEUU, 1962. Drama, 11 min.
Director: Blake Edwards

Sala de debat Pep Torrent
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

18.30h Entrada lliure
Aforament limitat

Joe Clay, cap de relacions públiques d'una empresa de San Francisco, 
coneix durant una festa a la bella Kirsten Arnesen. La xica es mostra 
cautelosa al principi, a causa de l'a�ció de Joe a la beguda, però després 
sucumbeix davant la seva simpatia i es casa amb ell.

Espai coordinat per Óscar Hernández Campano

/02
dimecres

Centre Sociocultural 

maig/juny 2018

maig



Inauguració 
exposició

Inauguració exposició.

PAS D’OBRA
Obres realitzades pel grup 
d’artistes de l’Eliana.

Espai expositiu
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Carmen Cebrián Estruch, Concha San Juan Pedraza, Jordi García Vilar, Kike 
Gordillo Alonso, Nora Pastor Gómez, Pepa Alonso Arróiz, Pepe del Campo 
Botella, Rosa Vicent Camps, Vicente Gascón García.

/03
dijous

Centre Sociocultural 

3-25 de maig
dilluns a divendres de 9 a 14 i de 16 a 21h

maig/juny 2018

maig



trobades literàries

Presentación de la revista y editorial 
CANIBAAL
y del libro 
EXILIO ATLÁNTICO 
de Abelardo Muñoz

Sala de debat Pep Torrent
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

«Exilio atlántico es un cuaderno de bitácora, la libreta de un buen viajero, un 
viajero que contempla minuciosamente el paisaje y que no tarda en descubrir 
su singularidad y su belleza, un nómada que se relaciona fraternalmente con 
el paisanaje y que sabe reconocer en él aquello que, más allá de las barreras 
lingüísticas, culturales o religiosas, todos los seres humanos compartimos». 
Javier Valenzuela    

La Revista y Editorial CANIBAAL cumplen una función cultural importante. 
Los números monográ�cos de su revista tocan en profundidad temas 
poco habituales como IDENTIDAD Y PROVOCACIÓN, MUERTE Y CABARET,   
SEXO Y LOCURA.  Sus ediciones de libros están especialmente cuidadas y 
con un exquisito estilo artístico.

El grupo editor lo componen personas relacionadas con la cultura. En la 
presentación acompañando a ABELARDO MUÑOZ estarán, XIMO ROCHERA, 
Profesor de Química y Escritor, JESUS GARCIA CHIVICO, Profesor de Filosofía 
Política y Escritor y PABLO MIRAVET Doctor en Derecho  y Corrector de Estilo.   

Presenta y Modera: Lluís Andrés

/04
divendres

Centre Sociocultural 

maig/juny 2018

maig



concert

BANDA SIMFÒNICA 
DE LA UNIÓ MUSICAL 
DE L’ELIANA

En aquest concert s'interpretarà les obres que es tocaran en el 42 
Certamen de  Bandes de Música de la Diputació de València que tindrà lloc 
el 20 de Maig en el Palau de la Música.

dissabte
/05

Auditori Municipal
Plaça Jutge Miquel Comes, 1

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Centre Sociocultural 

maig/juny 2018

maig



cicle de cinema:
centenari de Bergman

EL SÉPTIMO SELLO 
(Det sjunde inseglet) Suecia, 1957. 
Drama. Blanco y negro. 96 min.

Sala de debat Pep Torrent
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

18.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Suecia, mediados del siglo XIV. La peste negra asola Europa. Tras diez años 
de inútiles combates en las Cruzadas, el caballero Antonius Blovk y su leal 
escudero regresan de Tierra Santa. Blovk es un hombre atormentado y 
lleno de dudas. En el camino se encuentra con la Muerte que lo reclama. 
Entonces él le propone jugar una partida de ajedrez, con la esperanza de 
obtener de Ella respuestas a las grandes cuestiones de la vida: la muerte y 
la existencia de Dios. 

Espai coordinat per Ramón Alfonso

/06
diumenge

Centre Sociocultural 

maig/juny 2018

maig



cineforum

BORSALINO 
Francia, 1970. Intriga,125 min.
Director: Jacques Deray

Sala de debat Pep Torrent
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

18.30h Entrada lliure
Aforament limitat

Marsella, anys 30. Dos lladres d'estar per casa uneixen les seves forces en 
diversos negocis: carreres de cavalls, baralles i aviat es veuran treballant 
per als caps de la mà�a de la ciutat. No obstant això, quan decideixin tornar 
a fer treballs pel seu compte veuran que no és tan senzill i que la seva 
percepció davant del crim ha començat a canviar.

Espai coordinat per Óscar Hernández Campano

/09
dimecres

Centre Sociocultural 

maig/juny 2018

maig



CELEBRACIÓ DE l’ANY 
EUROPEU DEL 
PATRIMONI CULTURAL 

Espai Al Tall
Carrer Begonya, 1

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Amb motiu de la celebració de l’any del patrimoni cultural, la Regidoria 
de Cultura amb la col·laboració de l’Escola de Música de la Unió Musical 
de l’Eliana, ofereixen un concert amb les diferents agrupacions musicals 
de l’Eliana.

/09
dimecres

maig/juny 2018

maig



11, 12 i 13 de maig 2018

D’
DE L’ELIANA

arts de carrer
III MOSTRA

Col·laboren



20.00h Espectacle estàtic. Plaça del País Valencià.
Obra basada en Las amistades peligrosas de Pierre Choderlos de Laclos, escrita i dirigida per Sefa 
Bernet. El públic es convertirà en voyeur de les relacions de poder i seducció exercides de balconada 
a balconada. Entramats eròtics, estratègies perverses, música en directe i esgarrifança assegurada. 
Repartiment: Júlia Navarro, Nora Rambla, Cecilia Parreño, Paco Marco, Gloria Bartolomé i Ángeles 
Gandia.

LAS VECINDADES 
PELIGROSAS

Teatreliana. Associació d’Amics del Teatre

/
DIVENDRES 11 DE MAIG



DISSABTE 12 DE MAIG
19.00h Artea Teatro (Aragó)
 /L’EXPLORATEUR
Espectacle itinerant. 
Inici: Plaça País Valencià
Final: c/ Puríssima
Pren com a referència la novel·la de Julio Verne del mateix nom. L’eix central 
de l’espectacle són diverses màquines autopropulsades conduïdes per sis 
cientí�cs bojos amb clau de clown. 
Recorregut: Plaça País Valencià, c/ Molí, c/ Major, c/ Santa Teresa, c/ Palau, 
c/ Francisco Alcayde, c/ Ave María, c/ Puríssima.

23.00h Brincadeira (Catalunya) 
 /VERTICAL
Espectacle itinerant. 
Inici: Plaça País Valencià
Final: Plaça d’Europa
Vertical naix de la idea de transmetre a través del moviment i el so, la bellesa 
que s’amaga a la ciutat. Les ciutats es troben en una constant recerca de la 
realitat i ens ajuden a entendre que la nostra vida ha de ser una improvisació 
”sense més”.
Recorregut: Plaça País Valencià, c/ Puríssima, c/ General Pastor, c/ Major,              
c/ Molí, entrada Parc La Pinada, Plaça d’Europa.

20.00h Trapu Zaharra (Euskadi)
 /SEFINÍ 
Espectacle estàtic. 
Plaça del País Valencià

Dos veterans actors d’una vella companyia de teatre es veuen obligats a 
tancar davant la precarietat dels seus contractes. La venda de tot el seu 
material servirà de pretext per repassar entre la malenconia i la mala llet, la 
seua trajectòria artística i alhora presentar una última proposta per 
sobreviure: “El Salsitx-Auto”.

Premi del públic 
Festival Internacional 

Música de Carrer 
Haizetara

23.30h Nuc (C. Valenciana) 
 /AIGUA
Espectacle estàtic. 
Plaça d’Europa

Poesia visual sobre la solidaritat, el medi ambient i l’amistat. Una re�exió a 10 
metres d’altura, amb xanques, dansa aèria i acrobàcies. Una metàfora del  nostre 
pas pel planeta. En aquesta història tot es mou, oneja, es balanceja sinuosament 
com un vaixell. El sistema, les emocions, els sentiments... són com l’aigua.

00.30h Brincadeira (Catalunya) 
 /VERTICAL
Espectacle itinerant. 
Inici: Plaça d’Europa
Final: Plaça País Valencià 
Vertical naix de la idea de transmetre a través del moviment i el so, la bellesa que 
s’amaga a la ciutat. Les ciutats es troben en una constant recerca de la realitat i ens 
ajuden a entendre que la nostra vida ha de ser una improvisació ”sense més”.
Recorregut: Plaça d’Europa, c/ Parc, c/ Rocío, c/ Begoña, c/ Francisco Alcayde, c/ Ave 
María, c/ Puríssima, Plaça País Valencià.

Premi del públic 
Festival Internacional 

Música de Carrer 
Haizetara



DIUMENGE 13 DE MAIG
12.00h Scura Plats (C. Valenciana) 
 /ANIMÀTIC RR1
Espectacle itinerant. 
Inici: Plaça País Valencià
Final: Passeig Secondo Baldín
Animàtic conta la història d’un quincallaire que viatja de poble en poble comprant 
i venent objectes de dubtosa utilitat. Un dia es troba amb un grup d’RR1, robots 
d’entreteniment de primera generació, proscrits i en via de desaparició.
Recorregut: Plaça País Valencià, c/ Verge del Carme, c/ Marqués de Cáceres, c/ Molí, 
c/ Major, c/ General Pastor, Passeig Secondo Baldín.

13.00h La Troupe Malabó (C. Valenciana) 
 /ONÍRICUS  
Espectacle estàtic. 
Passeig Secondo Baldín

La possibilitat d’assolir un somni, es allò que fa que la vida siga interessant. Dos 
surrealistes mossos de circ, que somien a convertir-se algun dia en vertaders 
artistes, es topen amb el desnonament del circ italià per al qual traballen. El 
somni és un art poètic involuntari. Circ i teatre junts, més poesia impossible.

Premi FETEN 
2018 millor
espectacle

de circ

19.00h Xip Xap (Catalunya) 
 /TRANSHUMÀNCIA 
Espectacle itinerant. 
Inici: Plaça País Valencià
Final: c/ Puríssima

La Trashumància és la migració estacional dels ramats a la recerca de les pastures 
allà on n’hi haja segons l’època de l’any: pastures a la muntanya a l’estiu i 
pastures a la plana a l’hivern. I així són els nostres pastors i pastores, porten el 
seu ramat allà on el públic està reunit per gaudir del teatre de carrer.
Recorregut: Plaça País Valencià, c/ Crist del Consol, c/ Fuerzas Armadas, c/ Major, 
c/ General Pastor, c/ Puríssima.

20.00h La Trocola (C. Valenciana) 
 /EMPORTATS 
Espectacle estàtic. 
Plaça País Valencià
Emportats és un espectacle de circ per a tots els públics que combina diferents 
disciplines: acrobàcia, malabars, música i treball amb objectes, en aquest cas, 
portes. És un espectacle on la coordinació, la precisió i l’energia traspassen els límits 
establits i en el que la indiferència no està entre les possibilitats a l’abast.



cineforum

PAL JOEY 
EEUU,1957. Musical, 111 min.
Director: George Sidney

Sala de debat Pep Torrent
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

18.30h Entrada lliure
Aforament limitat

Joey (Frank Sinatra), un cantant atractiu i faldiller, aconsegueix que la rica 
vídua Vera Simpson (Rita Hayworth) �nanci el local nocturn que ha obert a 
San Francisco. Vera i Joey semblen estar fets l'un per l'altre, però l'arribada 
de Linda English (Kim Novak), una encantadora joveneta, els trastocarà la 
plàcida existència. Pel·lícula basada en un musical de Broadway.

Espai coordinat per Óscar Hernández Campano

/16
dimecres

Centre Sociocultural 

maig/juny 2018

maig



presentació llibre
Presentació Llibre

LA FUNCIÓN PERDIDA
Autora: María García-Lliberós
Editorial Sargantana

Sala de debat Pep Torrent
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

La novena novela de Maria García-Lliberós  habla de la historia de Emilio 
Ferrer contada por el mismo, el responsable de su biografía y con la que, 
según la autora, ningún lector se sentirá ajeno. Tal y como recoge la 
sinopsis “Emilio Ferrer, ingeniero y jefe del área de Proyectos de la Dirección 
General de Infraestructuras durante varias décadas, ha sido un hombre 
importante, respetado y temido, con in�uencia sobre los políticos de 
cualquier partido –nadie osó cesarle- debido a su capacidad para adoptar 
un per�l técnico bien informado y �exible. Era el funcionario que 
necesitaban a su lado para vestir el expediente y dar cobertura legal a sus 
tejemanejes. Y con el que no convenía indisponerse porque sabía 
demasiado. Tenía poder. Cuando en febrero de 2010 pierde su función, en 
medio de una crisis económica despiadada, su vida da un cambio total al 
tener que enfrentarse a nuevos retos, a su pasado familiar y a un futuro 
incierto”.

/17
dijous

Centre Sociocultural 

Presenta: Robert March, editor

maig/juny 2018

maig



teatre

AGOSTO. 
CONDADO DE OSAGE
de Tracy Letts
PREMIO PULITZER 
VERSIÓN DE LUIS GARCÍA MONTERO
ADAPTACIÓN Y DIRECCIÓN ESCENICA: ROSA GAVARA
CODIRECCIÓN: MIKI GAROFALO

Auditori Municipal
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

11.00h
Centres Educatius
19.30h
Públic general

General: 5€
Reduïda: 4€

Tras la desaparición del patriarca de los Weston una calurosa noche de 
verano del mes de agosto, la obra se centra en las relaciones personales en 
el seno de los Weston, una familia desestructurada el clan se ve obligado a 
reunirse en la casa familiar de Pwhuska, Oklahoma, donde los 
sentimientos reprimidos durante años estallan en un torrente de 
emociones. En el desarrollo de la acción salen a relucir las miserias del clan, 
anclado en los desafectos de Violet, una madre enferma de cáncer de boca 
y adicta a los medicamentos y sus tres hijas, Barbara, Ivy y Karen y su nieta 
Jean, portadoras a sí mismo de sus propias desgracias.
Actrices y actores: Herminio Antonio Yuguero, Sara Moreno Riera , Niké 
Oliete, Guillermo Bonet, Valeria Sepó, Sofía Torró, Helena Montaner, Valeria 
García, Pepe Mayor/Alejandro Navarro, Daniel Hernández Huedo, Otros:, 
Tatiana Agafonova, Andrés Martmira, 

/18
divendres

Centre Sociocultural 

maig/juny 2018

maig



cicle de cinema:
centenari de Bergman

FRESAS SALVAJES 
(Smultronstället) Suecia, 1957.
Drama, 90 min.
Director: Ingmar Bergman

Sala de debat Pep Torrent
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

18.00h Entrada lliure
Aforament limitat

El profesor Borg, un eminente médico, debe ir a Estocolmo para recibir un 
homenaje de su universidad. Sobrecogido, tras un sueño en el que 
contempla su propio cadáver, decide emprender el viaje en coche con su 
nuera, que acaba de abandonar su casa, tras una discusión con su marido, 
que se niega a tener hijos. Durante el viaje se detiene en la casa donde 
pasaba las vacaciones cuando era niño, un lugar donde crecen las fresas 
salvajes y donde vivió su primer amor.

Espai coordinat per Ramón Alfonso

/20
diumenge

Centre Sociocultural 

maig/juny 2018

maig



cineforum

DOS EN EL CIELO
(A Guy Named Joe) EEUU, 1943.
Bélico. 120 min.
Director: Victor Fleming

Sala de debat Pep Torrent
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

18.30h Entrada lliure
Aforament limitat

Segona Guerra Mundial (1939-1945). Després de la seva mort, el major 
Pete Sandidge (Tracy), pilot d'un bombarder, esdevé l'àngel guardià d'un 
altre pilot, el capità Ted Randall (Van Johnson), a qui no només protegirà 
en les batalles, sinó que també ajudarà a resoldre els problemes amb la 
seva nòvia (Irene Dunne). Melodrama bèl·lic de caràcter propagandístic i 
elements fantàstics.

Espai coordinat per Óscar Hernández Campano

/23
dimecres

Centre Sociocultural 

maig/juny 2018

maig



presentació llibre
Presentació Llibre

EL VIATGE DE MARCOS
Autor: Óscar Hernández Campano
Editorial Alupa

Sala de debat Pep Torrent
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Óscar Hernández Campano presenta el seu llibre: “ El Viatge de Marcos” 
traduïda al valencià per Josep Ramon Garcia i Ibáñez, editada per Editorial 
Alupa.

/24
dijous

Centre Sociocultural 

Presenta: Robert March, editor

maig/juny 2018

maig



conferència

TÉCNICAS ETRUSCAS Y 
GRIEGAS DE LA MANO 
DE UN CERAMISTA
CONTEMPORÁNEO
Juan Manuel Romero Medina,
Ceramista griego del siglo XXI.

Sala Multiuso CFPA
Avinguda del Parc, 3

18.30h Entrada lliure
Aforament limitat

La conferencia versará sobre el proceso técnico y creativo cerámico 
partiendo de procedimientos originales etruscos y griegos realizados por 
un ceramista en el siglo XXI.

Presenta:
Pepe Del Campo, profesor de cerámica y presidente de la 
Asociación Salamandra.

Participa: 
Reyes Belvis, profesora de historia del arte y humanidades. 

/25
divendres

maig/juny 2018
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5 segles de música

A L’ELIANA

XIII EDICIÓ

HARMONIE ORCHESTRA

Auditori Municipal
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

20.00h General: 5€
Reduïda: 4€

Pascual Cabanes, Fede Peris i Andrea Arrué.
Nacionalisme i folklore, l’imperi astre hongarés. 
F. Doppler: A. Dvorak

/26
dissabte

Centre Sociocultural 

Espai coordinat per Vicente Roncero

maig/juny 2018
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libros en pantalla

TREN DE NOCHE
A LISBOA
(Night Train to Lisbon) Alemania, 2013.
Intriga, 110 min.
Director: Bille August

Sala de debat Pep Torrent
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

18.00h Entrada lliure
Aforament limitat

El profesor de latín, Raimond Gregorius (Jeremy Irons), encuentra un día en 
Berna, en el puente de Kirchen�eld, a una portuguesa que está a punto de 
tirarse a las aguas del Aar. Sin pensarlo, interviene y la salva. La lleva 
consigo, pero la chica desaparece sin dejar más rastro que un impermeable 
y un libro de un autor portugués. Raimond coge el tren para Lisboa con el 
propósito de conocer al misterioso escritor cuyo libro plantea las 
cuestiones que desde hace años lo atormentan.

Col·labora: Biblioteca Municipal

/27
diumenge

Centre Sociocultural 

Espai coordinat pel  Club de lectura

maig/juny 2018
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cineforum

EL ESTRANGULADOR
DE BOSTON
(The Boston Strangler) EEUU, 1968. Intriga
120 min. Director: Richard Fleischer

Sala de debat Pep Torrent
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

18.30h Entrada lliure
Aforament limitat

Basat en successos reals. A Boston, entre 1962 i 1964, tretze dones van ser 
brutalment estrangulades per Robert de Salvo, un lampista feliçment 
casat i amb una vida aparentment normal.

Espai coordinat per Óscar Hernández Campano

/30
dimecres

Centre Sociocultural 
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Inauguració 
exposició

Inauguració exposició.

RETRATS D’UN POBLE
Fotògraf: Jaume Verdú
Amb motiu de la cloenda del Mes dels Majors de 
l’Eliana

Espai expositiu
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Amb motiu de la cloenda del Mes dels Majors, l’Ajuntament de l’Eliana 
amb la col·laboració del CEL ( Centre d’Estudis Locals ) ofereixen un recull 
dels  rostres de veins i veïnes de major edat del nostre municipi.

/31
dijous

Centre Sociocultural 

31 de maig-15 de juny
dilluns a divendres de 9 a 14 i de 16 a 21h

Col·labora

maig/juny 2018

maig
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espectacle d’humor

XAVI CASTILLO NEWS! 
& ROCKTRIPPERS

Torre del Virrei
Carrer Alborache, 25

22.30h Anticipada: 13€
Taquilla: 15€

Entrades a la venda: Bar Torrent, Papereria Montaner, Forn 
Las Nieves i Ticketea 

Les últimes notícies del dia, amb l’humor i la sàtira habituals a la 
companyia, però aquesta vegada adreçades amb les millors versions dels 
grans clàssics del Rock & Roll en directe de la mà de la banda The 
Rocktrippers. Tot un show.

/01
divendres

Organitza:

Col·labora:  Regidoria de Festes i Regidoria de Cultura

maig/juny 2018

juny



concert

VI TROBADA DE CORS. 
VILA DE L’ELIANA  

Eixida: 
Casa de la Música

18.00h

Com cada any, el Cor de la Unió Musical de l’Eliana, organitza una trovada 
de Cors, per portar la música coral a les places i carrers del nostre poble. 
Ens acompanyaran 5 cors de la província de Valencià. L'eixida és farà des de 
la Casa de la Música passant per la plaça del País Valencià i el parc. 
Els cors cantaran en distints punts dels carrers del poble. 

/02
dissabte

maig/juny 2018
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pinceladas �amencas
La semana se abrirá con una �esta/verbena 
�amenca a cargo del grupo

SINTONNISON

Plaça de l’Esglesia 22.00h

A lo largo de la semana habrán variados actos por distintos espacios de la 
población: demostraciones de cante, toque o baile. Talleres de percusión y 
palmas, baile y guitarra. Ruta de tapas �amencas. Actuaciones con duende 
por diversos locales de l’Eliana y alguna que otra charla o 
conferencia/debate sobre el presente y futuro del �amenco.

Més informació: 
www.pinceladas�amencas.com / festival@pinceladas�amencas.com
 
La semana �nalitzarà con el concierto de Francisco Prieto ”Currito”, 
baile, cante i percusión, dentro del marco del FESTIVAL ESTIU A LA 
TORRE.

/del 2 al 9 de junio Semana �amenca  maig/juny 2018

juny



concert

BIG BAND A ENTREPINS

Final carrer Albacete
junt al bosc

12.00h Entrada lliure

La Big Band la Unió Musical de l’Eliana, vol portar  la música i la cultura  a 
espais del municipi. És per això, que van a oferir un magní�c concert a tots 
els i les que vullguen apropar-se.

/03
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Auditori Municipal
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

Centre Sociocultural 

exposició i teatre

EL ENFERMO 
IMAGINARIO
de Mòlie. Dirigida per Reyes Ruiz

19.30h General: 5€
Reduïda: 4€

Teatre i celebració del X Aniversari de Teatreliana
18.30 a 19.30h Exposició X Aniversari de Teatreliana
Lloc: Vestíbul Auditori Municipal

El enfermo imaginario de Molière es un clásico absoluto del teatro,donde  
brilla la vis cómica del autor francés.La acción de esta entretenida comedia 
en tres actos, transcurre en París a �nes del siglo XVII. Moliere en ella se 
burla de su protagonista que es una persona aprensiva que imagina estar 
enferma, pero también critica a los médicos y a ciertos sectores de la 
sociedad, crítica que se suaviza con la dulzura de la comedia y en nuestra 
propuesta, con ciertos guiños que lanzamos al público. 

20:30 h vino de honor 

/03
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cineforum

TRAS LA PISTA
DEL ZORRO
(Caccia alla volpe) Italia, 1966
Comedia, 103 min.
Director: Vittorio De Sica

Sala de debat Pep Torrent
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

18.30h Entrada lliure
Aforament limitat

Aldo Vanucci (Peter Sellers), també conegut com "El zorro", és un enginyós 
i brillant lladre. Al llarg de la seva agitada carrera, s'ha fet passar pels més 
variats personatges, des de sacerdot a carabiner. Per donar un nou cop, es 
fa passar per Federico Febrizi, un important director de cinema, i es 
trasllada a un poblet italià, on �ngeix preparar el rodatge d'una pel·lícula. 
Allà apro�tarà el bullici que la seva presència crea entre els veïns per 
apoderar-se d'un important carregament de lingots d'or provinent del 
Caire.

Espai coordinat per Óscar Hernández Campano

/06
dimecres
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Lliurament de premis

II CONCURS DE GUIONS 
DE LLARGMETRATGES  
DE COMEDIA: LA TRACA

Saló de Plens de
l’Ajuntament de l’Eliana

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Organitza: EDAV
(Escriptors i Escriptores de l’Audiovisual Valencià)
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festival

estiu a la Torre
Cloenda de 
Pinceladas Flamencas

FRANCISCO PRIETO 
Currito
Premio Nacional de Córdoba 2016 en la modalidad de 
guitarra �amenca.

Torre del Virrei
Carrer Alborache, 25

22.30h General: 7€
Reduïda: 5€

INAUGURACIÓ FESTIVAL ESTIU A LA TORRE
(Del 9 de juny al 1 de setembre)

Francisco Prieto "El Currito” ha pasado de ser un guitarrista desconocido a 
convertirse en el artista revelación del XXI Concurso Nacional de Arte 
Flamenco de Córdoba 2016. El artista también es conocido porque hizo 
una brillante actuación en la �nal del certamen del Premio Nacional de 
Guitarra, el único concedido en esta edición. El arte de este guitarrista 
cordobés viene de su padre Antonio Prieto 'El Curri', un veterano guitarrista 
que estuvo a punto de ganar el Nacional en el año 1980. 

“Currito” presentará su especial: CORAZÓN FLAMENCO, cante, baile y 
percusión, un magní�co cuadro �amenco para disfrutar de una noche 
mágica.

/09
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cicle de cinema:
centenari de Bergman

LOS COMULGANTES 
(Nattvardsgästerna) Suecia, 1963. Drama, 80 min.
Director: Ingmar Bergman

Sala de debat Pep Torrent
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

18.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Thomas, un pastor protestante que celebra los o�cios religiosos con la 
iglesia casi vacía, es un hombre solitario que sufre una profunda crisis 
espiritual y cuya vida carece de sentido. Incluso el amor que le profesa la 
maestra Marta se ha vuelto para él una carga insoportable. Su situación se 
agrava al verse incapaz de ofrecer ayuda alguna a una pareja de 
campesinos que acuden a él para pedirle consejo. Cuando, poco después, 
el campesino se suicida, Thomas se encuentra al borde del abismo y ya 
nada podrá llenar su vacío interior. 

Espai coordinat per Ramón Alfonso

/10
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cineforum

VIDAS REBELDES 
(The Mis�ts) EEUU, 1961.
Drama, 124 min.
Director: John Huston

Sala de debat Pep Torrent
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

18.30h Entrada lliure
Aforament limitat

Aldo Vanucci (Peter Sellers), també conegut com "El zorro", és un enginyós 
i brillant lladre. Al llarg de la seva agitada carrera, s'ha fet passar pels més 
variats personatges, des de sacerdot a carabiner. Per donar un nou cop, es 
fa passar per Federico Febrizi, un important director de cinema, i es 
trasllada a un poblet italià, on �ngeix preparar el rodatge d'una pel·lícula. 
Allà apro�tarà el bullici que la seva presència crea entre els veïns per 
apoderar-se d'un important carregament de lingots d'or provinent del 
Caire.

Espai coordinat per Óscar Hernández Campano
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cinema
Presentació programació:

LA CARRERA DEL SIGLO
(The great race) EEUU, 1965.
Comedia, 150 min. Director: Blake Edwards

Plaça País Valencià 21.30h Entrada lliure
Aforament limitat

Benvinguda: Salva Torrent, alcalde i regidor de cultura.
Presenta: Pedro Uris, crític de cinema. 

Reparto: Tony Curtis,  Jack Lemmon,  Natalie Wood,  Peter Falk,  Vivian 
Vance,  Keenan Wynn, Arthur O'Connell,  Dorothy Provine,  Larry Storch.

Aventuras y desventuras de los participantes en una carrera 
automovilística entre Nueva York y París, a principios del siglo XX. Jack 
Lemmon y Tony Curtis interpretan a dos excéntricos pilotos entre los que 
hay una feroz rivalidad. Todo tipo de incidentes y situaciones cómicas se 
irán sucediendo. 
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conferència
Conferència i col·loqui amb 

FANI GRANDE 
Escriptora valenciana comprometida amb temátiques 
feministes.

Sala de Teatre Casa de la 
Joventut/Biblioteca

17.30h Entrada lliure
Aforament limitat

Escriptora valenciana comprometida amb temátiques feministes, 
diversitat sexual… mostra d’això és un dels seus llibre: Jo sóc així i 
això no és un problema.
A més és autora del llibres infantils , com els que protagonitza 
Empar, la simpática fallera major on barreja la tradició i els valors 
educatius.

Organitza: Regidoria d’Igualtat, Joventut i Biblioteca
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al voltant de la ciència

EL LADO OSCURO DEL 
UNIVERSO
En busca de la materia y la energía oscuras.
Invitado especial Alberto Aparici, físico teórico y 
divulgador cientí�co.

Sala de debat Pep Torrent
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Los avances cientí�cos y técnicos de los últimos 100-200 años se han 
acompañado de un conocimiento cada vez mayor de la materia que nos 
rodea, de la vida, del Universo. Sin embargo, en lo que se re�ere al 
Universo hemos adquirido un conocimiento mayor… de nuestra 
ignorancia: apenas conocemos un 5% de su contenido. Del resto sólo 
tenemos evidencia de que existe pero pocas ideas sobre su composición. 
Esta tarde veremos cómo se ha llegado a descubrir esta materia y energía 
oscuras, y cómo se han convertido en un enigma que aúna diferentes 
disciplinas como la cosmología, la astrofísica, la relatividad, la física de 
partículas elementales… 

Presentada por Pedro Uris y coordinada por Jesús Navarro, esta nueva 
entrega de “Al voltant de la Ciència” tendrá como invitado especial a 
Alberto Aparici, físico teórico y divulgador cientí�co. Es el responsable de 
divulgación en el Instituto de Física Corpuscular (CSIC y Universidad de 
Valencia) y dirige la sección de ciencia del programa La Brújula, en Onda 
Cero.

Coordinació: Pedro Uris i Jesús Navarro
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estiu a la torre
Tango argentino

festival

CHRISTIAN COLLAZO
Presenta su repertorio de tangos arrabaleros con 
acompañamiento de baile.

Torre del Virrei
Carrer Alborache, 25

22.30h General: 5€
Reduïda: 4€

El cantor argentino Christian Collazo, nos presenta su repertorio de tangos 
arrabaleros así como acompañamiento el baile  ,una danza característica 
de la región del Río de la Plata y su zona de in�uencia, principalmente de 
las ciudades de Buenos Aires (en Argentina).

Christian Collazo, fue el encargado de la apertura del IV Festival 
Internacional de Tango Independiente ( FITI) de València.

/16
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inauguració exposició
Organitza:

Inauguració exposició.

FOTOGRAFIES AMB 
ORGULL

Espai expositiu
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Imatges que mostren la realitat LGTBI+ que han participat als 
concursos organitzats per l’associació durant sles anys: 2017 i 2018.

/19
dimarts

Centre Sociocultural 

19-29 de juny
dilluns a divendres de 9 a 14 i de 16 a 21h
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projecció
Mostra del Curt 

PERSONAS

Sala de debat Pep Torrent
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.30h Entrada lliure
Aforament limitat

Realitzat per alumnes del curs de curts organitzat per la Regidoria 
de Joventut, estiu 2017.

Participen: actors i actrius dels curts i les directores Ana Grau i 
MªJosé Fuentes.

Col·labora: Associació Desaprende

Organitza: Regidoria d’Igualtat i de Joventut
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Cinema LGTBI+

THÉO&HUGO
(Théo et Hugo dans le même bateau) 
França, 2015. Drama, 97 min
Directors: Olivier Ducastel i Jacques Martineau

Sala de debat Pep Torrent
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

En un club de sexe, els cossos de Theo i Hugo es troben i es barregen en un 
apassionat abraçada. Més enllà de la fúria del desig i l'emoció d'aquest 
primer moment, els dos joves, sobris ja en els carrers buits de vida del París 
nocturn, s'enfronten al seu amor naixent.

Organitza: Associació Marietes LGTBI+ de l’Eliana
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cinema de
cap de setmana

LOS ARCHIVOS
DEL PENTÁGONO
(The Post) EEUU, 2017. Drama. Color. 116 min.
Director: Steven Spielberg

Cinema d’estiu
Avinguda del Parc, 5

22.30h General: 3,5€
Reduïda: 2,5€

Reparto: Meryl Streep,  Tom Hanks,  Bruce Greenwood,  Bob Odenkirk,  
Tracy Letts, Sarah Paulson,  Matthew Rhys,  Alison Brie,  Carrie Coon,  Jesse 
Plemons, Bradley Whitford,  David Cross,  Michael Stuhlbarg,  Zack Woods,  
Pat Healy, Deirdre Lovejoy.

En junio de 1971, los principales periódicos de EE.UU., entre los que se 
encontraban The New York Times y The Washington Post, tomaron una 
valiente posición en favor de la libertad de expresión, informando sobre 
los documentos del Pentágono y el encubrimiento masivo de secretos por 
parte del gobierno, que había durado cuatro décadas y cuatro 
presidencias estadounidenses. En ese momento, Katherine Graham (Meryl 
Streep), primera mujer editora del Post, y el director Ben Bradlee (Tom 
Hanks) intentaba relanzar un periódico en decadencia. Juntos decidieron 
tomar la audaz decisión de apoyar al The New York Times y luchar contra el 
intento de la Administración Nixon de restringir la primera enmienda... 
Historia basada en los documentos del Post que recogían información 
clasi�cada sobre la Guerra de Vietnam.

/22
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estiu a la torre
Concert en valencià 

festival

Cicle comarcal: Ovidi Montllor
ANDREU VALOR I EL COR 
DE L'ELIANA
Les meues, les teues, les nostres cançons

Torre del Virrei
Carrer Alborache, 25

22.30h General: 5€
Reduïda: 4€

Preciós concert del cantautor valencià Andreu Valor i el Cor de l’Eliana en el 
emblemàtic espai de la Torre del Virrei de l’Eliana.

Organitza:  Regidoria de Normalitació Lingüística i 
 Regidoria de Cultura
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estiu a la torre
Concert coral

festival

ESCOLA CORAL DE 
L’ELIANA
Participen xiquets i xiquetes de 4 a 25 anys.

Torre del Virrei
Carrer Alborache, 25

20.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Aquest col·lectiu musical, en el qual participen xiquets i xiquetes de 4 a 25 
anys, ofereixen una mostra del treball continu que s’ha realitzat durant 
aquest curs i l’estima per la música i el cant.
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cinema de
d’autor/autora

WONDER WHEEL
EEUU, 2017. Drama. Color. 101 min.
Director: Woody Allen

Cinema d’estiu
Avinguda del Parc, 5

22.30h General: 3,5€
Reduïda: 2,5€

Reparto: Kate Winslet,  Justin Timberlake,  Juno Temple,  James Belushi,  
Jack Gore, Max Casella,  Michael Zegarski,  Tony Sirico,  Marko Caka,  
Dominic Albano, Evin Cross,  Debi Mazar,  Brittini Schreiber,  Geneva Carr,  
Steve Schirripa, Matthew Maher.

En la Coney Island de la década de los 50, el joven Mickey Rubin 
(Timberlake), un apuesto salvavidas del parque de atracciones que quiere 
ser escritor, cuenta la historia de Humpty (Jim Belushi), operador del 
carrusel del parque, y de su esposa Ginny (Winslet), una actriz con un 
carácter sumamente volátil que trabaja como camarera. Ginny y Humpty 
pasan por una crisis porque además él tiene un problema con el alcohol, y 
por si fuera poco la vida de todos se complica cuando aparece Carolina 
(Juno Temple), la hija de Humpty, que está huyendo de un grupo de 
ma�osos. 
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recital poètic

Organitza:

RECITAL POÈTIC

Sala de debat Pep Torrent
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Organitza: Associació Marietes LGTBI+ de l’Eliana
 

Participa: Associació Jam Poética
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trobada amb escriptors 
i escriptores

PARLANT ENTRE
NOSALTRES

Sala de debat Pep Torrent
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Organitza: Associació Marietes LGTBI+ de l’Eliana
 

Amb la participació de escriptores: 
Mila Martínez, Eley Grey, Fran Roselló, Óscar Herández 
Campano.

Modera: Inmaculada Albir.
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cinema europeu

LA LIBRERÍA
España, 2017. Drama. Color. 115 min.
Directora: Isabel Coixet

Cinema d’estiu
Avinguda del Parc, 5

22.30h General: 3,5€
Reduïda: 2,5€

Reparto: Emily Mortimer,  Patricia Clarkson,  Bill Nighy,  Honor Kneafsey,  
James Lance, Harvey Bennett,  Michael Fitzgerald,  Jorge Suquet,  Hunter 
Tremayne, Frances Barber,  Gary Piquer,  Lucy Tillett,  Nigel O'Neill,  Toby 
Gibson,  Charlotte Vega, Nick Devlin.

En un pequeño pueblo de la Inglaterra de 1959, una joven mujer decide, 
en contra de la educada pero implacable oposición vecinal, abrir la 
primera librería que haya habido nunca en esa zona.
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Tot públic

cinema de
cap de setmana

PETER RABBIT 
EEUU, 2018. Animación. Color. 95 min.
Director: Will Gluck

Cinema d’estiu
Avinguda del Parc, 5

22.30h General: 3,5€
Reduïda: 2,5€

Reparto: Animation,  Domhnall Gleeson,  Rose Byrne,  Sam Neill,  Sia,  
Bernardo Santos, Deborah Rock,  Jill Buchanan,  Vauxhall Jermaine,  Ty 
Hurley.

Adaptación del cuento clásico de Beatrix Potter de un conejo rebelde y de 
lo más revoltoso que intenta hacerse con el control de la huerta de un 
granjero. 

/29
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estiu a la torre
Liric concert

festival

Broadway Liric Concert
RINAT SHAHAM SEXTET
Encuentro entre La mezzo israelí/estadounidense.

Torre del Virrei
Carrer Alborache, 25

22.30h General: 10€
Reduïda: 8€

Este proyecto nace del afortunado encuentro entre La mezzo 
israelí/estadounidense  quien se ha destacado como solista en conciertos 
y óperas en las grandes salas del mundo mostrando su versatilidad tanto 
en el repertorio operístico como en el musical y , director, pianista y 
arreglista uruguayo/estadounidense qien ha diseñado y desarrollado el 
concepto de este programa. El maestroZinger ha colaborado con artistas 
de la talla de Astor Piazzolla, Plácido  Domingo y Paquito D’Rivera.

Los arreglos de este programa son inéditos y interpretados por el 
Zingerquintet, liderado por el maestro, Pablo Zinger  Piano, y formado por 
destacados músicos españoles, Roberto Turlo (oboe), Josep Sancho 
(clarinete), Javier Sapiña (contrabajo), Javier Eguillor (percusión).
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Venda d’entrades

Venda d’entrades
Taquilla Cinema d’estiu
(1 hora abans de la projecció)

Venda d’entrades
Taquilla Torre del Virrei
(1 hora abans del concert)

online www.elientrada.es
Taquilla Auditori Municipal de l’Eliana
(2 hores abans de l'espectacle)

L'hora del Conte: 10 i 24  
CONTES AMB MAYÚ I LES SEUS AMICS.

Club de lectura juvenil: 11 i 25 de maig 
          divendres 8 i 22 de juny
Préstec de llibres electrònics: 
http://comunitatvalenciana.ebiblio.es 

Activitats Biblioteca-Escola: entre el 7 i el 15 de maig, 
Carles Cano, ambaixador de la lectura 2018, farà 
l’animació lectora a alumnes de 3er curs de 
primària.

A totes aquestes eines es pot accedir des de la web:
http://www.leliana.es/va/page/som-biblioteca

Horari:  de dilluns a divendres de 9 a 14 i de 15 a 20.00h 
(préstecs i devolucions �ns les 19.45h)

T 96 274 23 71 biblioteca@leliana.es

Servei d’Informació Municipal

L’ELIANA INFORMA
VIA WHATSAPP 674 153 856

festival

 www.leliana.es

BIBLIOTECA municipal


