Totes les activitats del festival són d’accés lliure i gratuïtes excepte
els espectacles Els Garcia & Cia, de La POP; Lost Dog, de Cal y Canto
Teatro i Plàstic-tic-tic-tic!, d’El Triangulista.
Les entrades es poden comprar online en rrrrfestival.org/entrades
i en la taquilla del Teatre del Raval, oberta de dilluns a divendres, de
10h00 a 14h00 i una hora abans de l’inici de les activitats.

ACTE INAUGURAL

BICICLETES VS COTXES

Exposició d’escultures Primera exposició any 1994 de Josep Basset i instal·
lació CasiObsessió, de Martí Guillem
qui, a més, oferirà Dlight, espectacle
de llum i so + vi d’honor. Exposicions
obertes del 19 al 26 d’octubre de 17h30
a 20h30, obert en cap de setmana.

El documental presenta diversos
activistes i pensadors que lluiten per
aconseguir ciutats més sostenibles
per fer front a la greu crisi climàtica
global. En acabar, col·loqui amb Paco
Tortosa, doctor en Geografia i autor
de la guia España en bici.

TALLER NATURA CREATIVA

TALLER CIRCUIT BENDING
TOYS & PLAY

A càrrec de Marga Martínez. Farem
diferents composicions plàstiques amb
fulles i branques recollides i assecades
prèviament. Elaborarem les nostres
mascotes favorites, una tortuga, una
papallona o un ocell. Amb un poc
d’imaginació tot és possible!

TALLER UNFLA’T
A càrrec d’Alejandra Català i Manuel P.
Bernat. El taller planteja la construcció
participativa d’una estructura inflable
amb bosses de plàstic. Per a participar
podeu portar els vostres residus
plàstics. Dissabte 26 de 17h30 a 20h30,
s’exhibirà la instal·lació plàstica.

ELS GARCIA & CIA.
LA FAMÍLIA S’AMPLIA
Organitzen

Col·laboren

Els agronautes de La POP, Petita
Orquestra Peiotaire, tornen a la
càrrega amb el seu nou espectacle
on escenifiquen les cançons incloses
al seu nou disc Vol 2 que presenten
oficialment al festival.

A càrrec de Martí Guillem. Activitat
familiar on els més menuts podran
provar i tocar amb diferents joguines
manipulades curtcircuitant dispositius
electrònics alimentats amb bateries
amb una finalitat creativa.

TALLER TRANSFORMACIÓ
PLÀSTICA
A càrrec de Plàstic Preciós La Safor.
Transformem els residus plàstics ge·
nerats al festival. Els assistents poden
portar també residus plàstics de casa i
col·laborar amb nosaltres triturant-los
i donant vida a nous objectes.

PLÀSTIC-TIC-TIC-TIC!
Cansat de la vida moderna, El
Triangulista s’ho va deixar tot. Des
d’aleshores viatja amb Pep Xoriguer,
un ocell ben espavilat, amb l’objectiu
de recollir els plàstics que embruten
boscos i suren per l’aigua de rius i
oceans.

LOST DOG

TALLER ACOUSTIC LAPTOPS

Espectacle de titelles i objectes a
càrrec de Cal y Canto Teatro, plantejat
de manera insòlita per obtindre la
visió d’un món vist a través dels ulls
d’un gos abandonat. El públic se
submergeix en l’ambient del carrer,
conduït per les cames dels intèrprets.

A càrrec de Martí Guillem.
Construirem capses de fusta,
reomplint-les d’objectes ressonats com
molls, gomes o objectes metàl·lics que,
amplificats amb micros de contacte,
generen sons orgànics que poden ser
manipulats per l’instrumentista.

DIJOUS 17 OCT

19h30
GRATUÏT

Acte inaugural
PRESENTACIÓ DEL FESTIVAL
Inauguració de les exposicions Primera exposició any
1994 de Josep Basset i la instal·lació CasiObsessió de
Martí Guillem, el qual, a més a més, ens brindarà el
seu espectacle de llum i so, Dlight, a mode de mascletà
emocional. En acabar hi haurà un vi d’honor.

DISSABTE 19 OCT

DIUMENGE 20 OCT

17h30– 20h30
GRATUÏT

17h30– 20h30
GRATUÏT

18h00 i 19h30
5€

17h30– 20h30
GRATUÏT

17h30– 20h30
GRATUÏT

Taller NATURA CREATIVA
A càrrec de Marga Martínez.
Inscripció: info@teatreravalgandia.org

Taller UNFLA’T

5€

A càrrec de Marga Martínez.
Inscripció: info@teatreravalgandia.org

Taller UNFLA’T
A càrrec d’Alejandra Català i Manuel P. Bernat.
Inscripció: info@teatreravalgandia.org

Espectacle de música i teatre a càrrec
de La Pop, Petita Orquestra Peiotaire
(País Valencià). Presentació del nou discespectacle.

GRATUÏT

17h30– 20h30
GRATUÏT

Espectacle de titelles i objectes a càrrec de Cal y
Canto Teatro (Castella Lleó). Capacitat limitada a 55
persones. L’espectacle es desenvolupa a una caseta
situada al carrer del teatre.

17h30– 20h30
GRATUÏT

A càrrec de Martí Guillem.
Inscripció: info@teatreravalgandia.org

Taller
TRANSFORMACIÓ PLÀSTICA
A càrrec de Plàstic Preciós La Safor.
Inscripció: info@teatreravalgandia.org

Instal·lació plàstica UNFLA’T
A càrrec d’Alejandra Català i Manuel P. Bernat.

PLÀSTIC-TIC-TIC-TIC!

CAMPANYA ESCOLAR

Del 14 al 25
d’octubre
4,5 €

Del 21 al 22
d’octubre
5€

Del 14 al 25
d’octubre

Inscripcions: campanya@teatreravalgandia.org

PLÀSTIC-TIC-TIC-TIC!
Espectacle de teatre i música a càrrec
d’El Triangulista (País Valencià).

LOST DOG
Espectacle de titelles i objectes a càrrec de
Cal y Canto Teatro (Castella Lleó).

Taller NATURA CREATIVA
A càrrec de Marga Martínez.

2€

Del 14 al 25
d’octubre

Instal·lació sonora
CASIOBSESSIÓ

GRATUÏT

De Martí Guillem.

Cinema Documenta(’)t:
BICICLETES VS COTXES

Del 14 al 25
d’octubre

PRIMERA EXPOSICIÓ
ANY 1994

Direcció: Fredrik Gertten.
Pel·lícula subtitulada al valencià. Durada: 91 min.

GRATUÏT

De Josep Basset.

5€
DIVENDRES 25 OCT

GRATUÏT

Taller
CIRCUIT BENDING TOYS & PLAY

LOST DOG

A càrrec d’Alejandra Català i Manuel P. Bernat.
Inscripció: info@teatreravalgandia.org

ELS GARCIA & CIA.
LA FAMÍLIA S’AMPLIA

17h30– 20h30

19h00

19h30
19h00

Taller NATURA CREATIVA

DISSABTE 26 OCT

Estrena de l’espectacle de teatre i música a càrrec
d’El Triangulista (País Valencià). PRODUCCIÓ
PRÒPIA DEL FESTIVAL.

+ Col·loqui amb Paco Tortosa
En acabar la projecció, tindrem un col·loqui amb
Paco Tortosa, doctor en Geografia per la UV i un
dels pioners del cicloturisme a Espanya. Autor
de la guia España en bici (1983), Tortosa porta
més de 35 anys viatjant i ha publicat 25 llibres
amb propostes d’ordenació del territori. Ha rebut
nombrosos reconeixements, l’útim en 2019 atorgat
per l’Ajuntament de València a la seua trajectòria
professional en favor de la mobilitat sostenible.

CURSOS PER A DOCENTS

21 i 22 d’oct.
Vesprada
GRATUÏT

Inscripcions al Cefire de Gandia

Taller ACOUSTIC LAPTOPS
A càrrec de Martí Guillem.

