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XI QUINZENA LITERÀRIA
PACO MOLLÁ
Centre Cultural
Divendres, 11 de març – 20.30 h
Recital poeticomusical
“Mediterráneo”
a càrrec d'Asociación Caminos
Actuació d'este grup il∙licità que recitarà els poemes i
cançons més coneguts del popular cantautor català Joan

RSS

Manuel Serrat, juntament amb la representació d'escenes
teatrals d'obres (de “La dama del alba”), d'Alejandro
Casona i (“Balada de los tres inocentes”), de Pedro Mario
Herrero.

Centre Cultural
Dissabte, 12 de març – 18 h
Presentació literària
“Filles nasqueren”, de David Peidro Pérez
“Las islas inventadas”, de Manuel Jurado López
Vetlada literària de presentació dels llibres guardonats en este concurs poètic d'àmbit nacional.

Recital poètic
“Me vuelves Lorca”
a càrrec de Begoña Tenés i Joan Miquel Reig
Espectacle poeticoteatral d'homenatge a Paco Mollá i al poeta granadí Federico García Lorca en el 80 aniversari de la seua
mort.

Teatre
RECORDANDO A MICHAEL
JACKSON
Guardianes de un sueño
Teatre Cervantes

Dissabte, 12 de març  20 h
Espectacle musical d'homenatge a Michael Jackson
amb coreografies i actuacions en playback de les
cançons més conegudes del popular cantant nord
americà a càrrec d'este grup juvenil creat a l'any
2013.

Organitza: Guardianes de un Sueño
Preu: 5 € (anticipada) i 7 € (taquilla)
Punts de venda d'entrades

III Mostra d'Artesania de
Primavera
Parc El Campet

Dissabte, 12 i diumenge, 13 de març
Fira que pretén la promoció de l'artesania i els

artesans de la nostra localitat, així com revitalitzar la
vida social i cultural de Petrer, organitzant activitats,
jocs i tallers complementaris per als xiquets.

Organitza: Associació Més que Art
Horari de visites: dissabte, e 12 a 21 h; diumenge, de
10.30 a 21h

Concert de pel∙lícula
A.M. VERGE DEL REMEI
Teatre Cervantes

Diumenge, 13 de març  12.30 h
Un viatge musical pel sèptim art per a visitar el País
de Mai Més o "Tornada al futur" des d'una butaca, i
amb el romanticisme de "La vida es Bella", enamorar

un home tan valent com "Gladiator" i viure una "Love
story".

Organitza: A.M. Verge del Remei
Entrada lliure

FESTIVAL DE BANDES
D'EDUCANDS
Teatre Cervantes

Diumenge, 13 de març  18.30 h
Actuació de les bandes juvenils de l'Ateneo Musical
Maestro Gilalbert d'Asp, dirigida per Antonio Clavel, i
la Societat Unió Musical de Petrer, dirigida per
Gabriel Sánchiz, que interpretaran un variat repertori

musical amb pasdobles, bandes sonores de
pel∙lícules i obres de compositors actuals.

Organitza: Societat Unió Musical
Entrada lluire

Presentació literària
TEORIA LUL∙LIANA DE LA
COMUNICACIÓ
Centre Cultural

Dimecres, 16 de març  20 h
Presentació d'este llibre de JosepLluís Navarro
Lluch.

Organitza: Seu Universitària de Petrer
Entrada llibre
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