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RRRR! Festival. Art i reciclatge 

és un festival per a tots els 

públics on els assistents seran els 

protagonistes de la visita tocada a 

la instal·lació sonora interactiva 

Pull&Play (La Orquesta Volante), 

integrada per huit màquines 

sonores penjades des de la primera 

planta del teatre i que podran ser 

accionades pels assistents des del 

pati de butaques.

Més informació:  
info@teatreravalgandia.org   
www.teatreravalgandia.org  
962 866 532

Entrada gratuïta per als 
menors de 3 anys. 

Venda anticipada en 
OneTwoTix, Casa de Cultura 
Marqués de González de 
Quirós, Fusta Orgànic i Teatre 
del Raval. Aforament limitat.

Compra la teua entrada i el 
tiquet del dinar per anticipat 
i tindràs l’esmorzar gratuït!

• 

• 
 
 
 

•

5–6 €

Inclou l’accés a totes les 
activitats del festival  
[matí i vesprada]

PREU/DIA

PREU/DIA3–4 €

inclou l’entrada a la 
instal·lació sonora 
Pull&Play (La Orquesta 
Volante) [vesprada]

AL TEATRE DEL RAVAL 
DE GANDIA

DEL 12 AL 29  
DE MAIG

Aquest muntatge serà l’eix vertebrador 

d’aquest festival d’art sonor i reciclatge que 

inclou altres activitats com tallers d’art i 

reciclatge, espectacles de teatre, concerts, 

xaranga reciclada, cinema, xarrades, 

campanya escolar, visites concertades...

Col·labora: Organitza: 
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Inauguració amb demostració de 

la instal·lació sonora interactiva 

Pull&Play (La Orquesta Volante) amb 

l’assistència del seu autor, Ángel Di 

Stéfano (Barcelona).

Inauguració de la instal·lació Pull&Play  
amb Ángel Di Stéfano

Dijous 12 de maig

20h00

Entrada lliure

RRRR! FESTIVAL. Art i reciclatge
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Taller ‘Sons penjats’ amb Ángel Di Stéfano

Teatre-clown: Basurilla de Cía. La Sonrisa del Lagarto (Gijón). 
És sorprenent la quantitat de fem que som capaços de 
generar però el que és més sorprenent encara és tot el que 
podem fer amb tot el que ja no ens serveix i ho llancem al 
cub del fem. Veniu a descobrir-ho?

Taller ‘Cartó-pedra’ amb Fundació Espurna

Cinema de fira amb Santiago Estruch

Dinar al carrer. Cuina de mercat a càrrec de Fusta Orgànic 
(Menú: 10 € adults, 5 € xiquets. Cal reservar)

Cinema de fira amb Santiago Estruch

Taller ‘Cartó-pedra’ amb Fundació Espurna

Instal·lació Sonora Pull&Play (La Orquesta Volante), d’Ángel 
Di Stéfano (Barcelona). Visita tocada a la instal·lació sonora 
de reciclatge on participaràs de la sonata col·lectiva i altres 
experiments audiovisuals.

Taller ‘Cara-cartró’ amb Pepa Castillo

11h00 – 14h00

11h30 – 12h30 
 
 
 

12h00 – 14h00

12h30 – 14h00

14h00 

16h00 – 17h30

16h00 – 19h00

17h00 – 20h30 
 
 

18h00 – 20h00

RRRR! FESTIVAL. Art i reciclatge

Dissabte 14 de maig

D’11h00 a 20h30

Teatre-clown: 
Basurilla

5–6 € Tot el dia (matí + vesprada)

3–4 € Accés instal·lació Pull & Play
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Taller ‘La mar de plàstic’ amb Pepa Castillo

Crudo Pimento (Múrcia) presenta Fania Helvete. Instruments 
de fabricació casera, afinacions impossibles però, a la vegada, 
una essència profundament popular i fins i tot, infantil.  
Una mescla de folk-rock reciclat per a gaudir tots els públics.

Taller ‘Joc reciclat’ amb Fundació Espurna

Projecció El viaje de Gaia

Dinar al carrer. Cuina de mercat a càrrec de Fusta Orgànic 
(Menú: 10 € adults, 5 € xiquets. Cal reservar)

Projecció El viaje de Gaia

Taller ‘Joc reciclat’ amb Fundació Espurna

Instal·lació Sonora Pull&Play (La Orquesta Volante), d’Ángel 
Di Stéfano (Barcelona). Visita tocada a la instal·lació sonora 
de reciclatge on participaràs de la sonata col·lectiva i altres 
experiments audiovisuals.

Taller ‘Juguem amb fem’ amb Pepa Castillo

11h00 – 14h00

11h30 – 12h30 
 
 

12h00 – 14h00

12h30 – 14h00

14h00 

16h00 – 17h30

16h00 – 19h00

17h00 – 20h30 
 
 

18h00 – 20h00

RRRR! FESTIVAL. Art i reciclatge

Dissabte 21 de maig

D’11h00 a 20h30

Crudo Pimento (Múrcia) 
presenta Fania Helvete

5–6 € Tot el dia (matí + vesprada)

3–4 € Accés instal·lació Pull & Play
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Taller ‘Per un tub’ amb Ángel Di Stéfano

Lil·liput, de L’Horta Teatre (València). El protagonista 
d’aquesta historia és un Gulliver modern que viatja per tot el 
món àvid de viure noves experiències. Se’n van amb maletes 
buides i les torna plenes d’objectes que no es compren en 
cap botiga de souvenirs. Veniu a conèixer-les!

Taller ‘Fem so del fem’ amb Pepa Castillo

Taller de cinema en Super–8 amb Santiago Estruch

Dinar al carrer. Cuina de mercat a càrrec de Fusta Orgànic 
(Menú: 10 € adults, 5 € xiquets. Cal reservar)

Taller de cinema en Super–8 amb Santiago Estruch

Instal·lació Sonora Pull&Play (La Orquesta Volante), d’Ángel 
Di Stéfano (Barcelona). Visita tocada a la instal·lació sonora 
de reciclatge on participaràs de la sonata col·lectiva i altres 
experiments audiovisuals.

Taller ‘Fem so del fem’ amb Pepa Castillo

11h00 – 14h00

11h30 – 12h30 
 
 
 

12h00 – 14h00

12h30 – 14h00

14h00 

16h00 – 17h30

17h00 – 20h30 
 
 

18h00 – 20h00

RRRR! FESTIVAL. Art i reciclatge

Dissabte 28 de maig

D’11h00 a 20h30

Lil·liput,  
de L’Horta Teatre

5–6 € Tot el dia (matí + vesprada)

3–4 € Accés instal·lació Pull & Play
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RRRR! FESTIVAL. Art i reciclatge

Activitats  
complementàries 

Taller ‘Xaranga reciclada’ i passacarrer pel centre 

històric de Gandia, dirigit per Ángel Di Stéfano.

Divendres 13 de maig 17h30 Entrada lliure Pl. de l’Ajuntament

Inscripcions en info@teatreravalgandia.org

Dia Mundial del Reciclatge. Xarrada “La fracció orgànica. 

Experiències a Catalunya”. A càrrec de BCN Ecologia, Agència 

d’Ecologia Urbana de Barcelona.

Dimarts 17 de maig 19h30 Entrada lliure Teatre del Raval

Xarrada ‘Erre que erre’ a càrrec del col·lectiu 

Makeatuvida (València–Barcelona).

Dimarts 24 de maig 19h30 Entrada lliure Teatre del Raval


