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TEATRE
teatre

ANESTESIADAS
75 min. Idioma: valencià.  
Text: Sònia Alejo i Rafael Calatayud. 
Direcció: Rafael Calatayud. 
Repart: Lola Moltó, Cristina Garcia, Maria 
Juan- María Zamora, Rafael Calatayud, 
Arantxa González i David Nácher. 
Producció: Olympia Metropolitana.

On les dones són les protagonistes
Una família es reuneix cada any per a commemorar l'aniversari del 
divorci de la mare. Mare, germana i les dues �lles i �ll de la primera 
comparteixen taula i es posen al dia mostrant i amagant esdeveniments 
de les seues vides, plenes de sorpreses i secrets inquietants. 

Una comèdia que ens parla del pas del temps, la dictadura de la imatge, 
l'obsessió per a sentir-nos desitjats, els desacords familiars, la necessitat 
de pertànyer a algun lloc i l'apoderament de les dones per a decidir 
sobre el seu cos.

Auditori Municipal Entrada: 10€
Reduïda: 8€

19.00h

venda: www.elientrada.es
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literatura
i lletres

17/dimecres
PRESENTACIÓ LLIBRE

NATURE WORDS 2.
Cuando todo esto pase
Autor: Juan Solbes

Llibre de fotogra�es realitzades durant la pandèmia al pati de casa a 
l'Eliana. Compta amb diversos col·laboradors amics de l'autor.

Les fotogra�es tenen associada una paraula en relació al que expressa 
cadascuna de les imatges i un text on es re�exiona o es comenten 
diferents aspectes viscuts durant el con�nament.

Participan: 
Ana Noguera, doctora en Filoso�a per la Universitat de València. 
Miguel Ángel Polo, tècnic superior en Imatge i Comunicació a l'Escola d'Arts i 
O�cis de València. 
Juan Solbes (autor del llibre), llicenciat en Ciències Econòmiques per la 
Universitat de València.

Col·labora: Jam Poética amb motiu del dia internacional de la poesia, 21 de març.

Nou espai cultural
Espai Expositiu 

Entrada lliure
Aforament limitat

19.00h
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Cicle: Els grans estudis

24/dimecres
CINEFÒRUM DELS CLÀSSICS

arts visuals

SABRINA

EUA. 1954. 113 min.
Productora: Paramount. 
Direcció: Billy Wilder
Intèrprets: Humphrey Bogart i Audrey Hepburn

La jove Sabrina, �lla del xofer britànic dels poderosos Larrabee, està 
enamorada del �ll menor de la família, David, que coqueteja amb ella 
per pur entreteniment. El pare l'envia a Paris, d'on torna convertida 
en una dona elegant i seductora que trastorna als dos germans 
Larrabee, tant al frívol David com a l'hermètic i adust Linus.

Coordinat per Óscar Hernández Campano, professor i escriptor.
Col·labora:  Ramón Alfonso, expert en cinema.

Nou Espai Cultural
Centre Sociocultural

Entrada lliure
Aforament limitat

18.30h
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26/divendres
CICLE DE DIVULGACIÓ CULTURAL

arts visuals

Projecció del mockumentary
ESCLATS DE LLUM 

2020. 59 min. 
Direcció: Nacho Ruipérez. 
Guió: Raquel Antó i Nacho Ruipérez
Productora: Wasalia Dreams

Iris, una jove de 19 anys, estudia un cicle formatiu per a complir un 
dels seus somnis: ser artista fallera. Aquest any, a la recerca 
d'inspiració, s'ha decidit a realitzar un documental per classe en què 
entrevista a les diferents artistes falleres, foguereres i gaiateres que 
ha localitzat a través de les xarxes socials, però el seu projecte es veu 
interromput per la sobtada pandèmia de la COVID-19.

Auditori Municipal Entrada gratuïta
Aforament limitat

19.00h
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Invitacions: www.elientrada.es



27/dissabte
XVI Edició Festival 5 SEGLES DE MÚSICA 

concert 
esceni�cat

DE NATURA MULIERES
La dona creadora

Direcció Festival 5 Segles de Música a l’Eliana:
Vicente Roncero

Recreació de la música del Renaixement mitjançant una de les 
combinacions instrumentals més re�nades i benvolgudes de l'època. 
Experiència sonora rica en matisos i colors.

Intèrprets: 
Piacere dei Traversi.
Carmen Botella, soprano 
Silvia Rodríguez, Laura Palomar i Marisa Esparza, �autes 
travesseres renaixentistes

Música de:
V. Aleotti (c. 1575-1646)  Gracia Baptista (�. 1557)
Papa Urbano VIII (1623-1644)  Santa Teresa de Jesús (1515 - 1582)
Antonio de Cabezón (1510-1566) Francisco Salinas (1513-1590)
M. Casulana (c. 1544-c. 1590)  Isabel de Villena (1430–1490) 

Auditori Municipal Entrada: 5€
Reduïda: 4€

19.30h

venda: www.elientrada.es

A L’ELIANA

XVI EDICIÓ

A
GENDA
CUL
TURAL MARÇ



28/diumenge 
LLIBRES EN PANTALLA

arts visuals

UNA CUESTIÓN
DE GÉNERO

EUA. 2018. 120 min.
Direcció: Mimi Leder

Biopic de la jutgessa Ruth Bader Ginsburg realitzat per 
Daniel Stiepleman

Gisburg cambió el curso de la historia con un singular caso sobre 
discriminación de género abriendo el camino para la igualdad en los 
Tribunales.

Coordinat per Lorena Barroso. Club de lectura de l’Eliana.

Nou Espai Cultural
Centre Sociocultural

Entrada lliure
Aforament limitat

18.00h
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 www.leliana.es

L’obertura de les portes serà 60 minuts abans de cada activitat. 
Avança la teua arribada.
La programació cultural es podrà veure modi�cada per canvis al·liïnes a l’organització.

Informació i venda d'entrades

www.elientrada.es
Les entrades s'han adquirir preferentment per internet

Espai d'informació i orientació cultural
Centre sociocultural, dimarts i dijous de 10 a 14 hores.

COVID-19
CORONAVIRUS

DE LA CULTURA

REGALA

REGALA
emocions, 
comparteix 
il·lusions
som passió

Servei d’Informació Municipal

L’ELIANA INFORMA
VIA WHATSAPP 674 153 856

Tots els assistents deuran
d’aplicar-se gel hidroalcohòlic a les 

mans abans d’entrar

Tot el recinte i el mobiliari es 
netejarà i desinfectarà diàriament 

abans i després de cada activitat

Es prendrà la temperatura
a l’entrada

L’accés al servei es farà de manera 
individual excepte en el cas de persones 

que puguen precisar assistència

Ús obligatori de la mascareta
i correcta utilització tot el temps 

de l’activitat

No es podrà accedir al recinte amb 
símptomes de la COVID-19

#CulturaSeguraLeliana


