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Lloc: Teatre Echegaray
Hora: 22:00 h
COMÈDIA

Un grup d’amics es reuneix cada dimecres per a sopar. Però 
amb una condició ben peculiar: cadascú ha d’anar acompanyat 
d’un idiota, i aquell que porte l’idiota més idiota de tots, 
guanya. Carles és un dels del grup. Un amic li recomana de 
dur a Vicent Pinyol i com que encara no el coneix, decideix 
invitar-lo primer a sa casa, fet que, a la llarga, es convertirà en 
uns dels pitjors malsons de la seua vida.

«Els actors dominen l’escenari d’una manera 
enlluernadora i aconsegueixen l’excel·lència gràcies a 
la direcció de Carles Sanjaime, hàbil i segur. 
Un extraordinari muntatge, amb molt bon 
ritme, estudiades situacions còmiques, impecable 
gestualitat i una brillantíssima labor actoral». 
(Nel Diago, Cartelera Turia)

Preus: 15 € (general) / 12 € (descompte)
Punts de venda: www.caixaontinyent.es, 
Casa de Cultura – Palau dels Barons de Santa Bàrbara 
(c. Maians, 26) i en taquilla (1 hora abans de l’espectacle)

EL SOPAR 
DELS IDIOTES
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AGENDA
CULTURAL w w w. c o n s e l l d e c u l t u r a o n t i n y e n t . e s

TEATRE ECHEGARAY - DISSABTE 14 DE GENER
HORA: a les 19:30 i 22 :30 h 
Ópera Ballet: MUSICAL REMEMBER 80/90 
Ho organitza: Societat de Festers i comparsa Fontanos

POBLE NOU ENDINS - DEL 20 DE GENER AL 22
Ho organitza:  Associació veïns Poble Nou

TEATRE ECHEGARAY - DIUMENGE 05 DE FEBRER
HORA: 11:00 h
CANTACANÇONS AMB DANI MIQUEL
Ho organitza: Societat de Festers i comparsa Saudites

TEATRE ECHEGARAY - DISSABTE 11 DE FEBRER
HORA: de 10:00 a 23:00 h
HOMENATGE JORGE RODRÍGUEZ BELDA
Ho organitza: Batukem Tukada

TEATRE ECHEGARAY - DIUMENGE 12 DE FEBRER
HORA: 19:30 h
Òpera Ballet: ACTUACIÓ DE DANSA 
BENÈFICA DE L’ENTITAT LATIENDO JUNTOS 
Ho organitza: Latiendo Juntos ajuda a les cardiopaties congènites

TEATRE ECHEGARAY - DIUMENGE 19 DE FEBRER
HORA: 11:30 h - Agrupació Musical d’Ontinyent:
CONCERT MIG ANY FESTER
Ho organitza: Societat de Festers 

TEATRE ECHEGARAY - DIUMENGE 26 DE FEBRER 
HORA: 11:30 h
Societat Unió Artística Musical d’Ontinyent: 
CONCERT MIG ANY FESTER 
Ho organitza: Societat de Festers 

TEATRE ECHEGARAY - DISSABTE 4 DE MARÇ
HORA: 19:30 h -
Comparsa Fontanos: CONCERT CAPITANIA
Ho organitza: comparsa Fontanos i Societat de Festers 

SETMANA NEGRA - 1ª QUINZENA DE MARÇ
Ho organitza: Cine Club Utiye i Club de Lectura

EXPOSICIONS - CASA DE CULTURA 
Palau dels Barons de Santa Bàrbara
(c. Maians, 26)
Horari d’obertura: 
de dilluns a divendres, de 10:00 a 13:30 h;
de dimarts a dissabte, de 18:00 a 21:00 h;
Diumenges i festius romandrà tancada

DEL 12 AL 27 DE GENER
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA 
40 anys de La Recreació Històrica del Tractat d´Almisrà

DE L’11 AL 28 DE FEBRER
EXPOSICIONS MIG ANY FESTER i concurs de 
Pintura i Dibuix escolar 2017 a càrrec de la Societat de 
Festers del Santíssim Crist de l’Agonia

DEL 8 AL 31 DE MARÇ 
Planta baixa
EXPOSICIÓ DE CARTELLS 
DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
Primera planta 
Exposició de cartells de Setmana Santa de 
la Junta de Confraries i Germandats de Setmana Santa 
d’Ontinyent

EXPOSICIONS - MAOVA
(Museu Arqueològic d’Ontinyent i la Vall d’Albaida) 
c. Regall, 2
Horari d’obertura: 
de dimarts a dissabte, de 18:00 a 21:00 h
Diumenges i festius romandrà tancada

EXPOSICIÓ
DEL 15 D’OCTUBRE  DE 2016 AL 15 DE GENER 
DE 2017 “Tresors del Museu de Prehistòria. Un món de 
feres. Grans carnívors en la Prehistòria Valenciana”

PROGRAMACIÓ  D’ASSOCIACIONS



DISSABTE

FEBRER

DISSABTE

FEBRER

Lloc: Teatre Echegaray
Hora: 19:00 h
COMÈDIA

Lloc: Teatre Echegaray
Hora: 18:00 h - MUSICAL

Són veïns i es detesten cordialment. Ella és psicòloga, poc 
eixidora i de ment quadriculada. Ells és el cap de màrketing 
d’una empresa de iogurts, molt fester i amb esperit 
hedonista. Ell és un seductor irresistible. Ella, una tocapilotes 
insuportable. Tot els separa, però, com és d’esperar, tot els 
acosta. Dos solters en plena crisi dels 40, perduts en la gran 
ciutat, se submergeixen en internet per trobar la seua mitja 
taronja. I tots sabem, des del principi, que estan fets l’un 
per l’altre.

«L’home i la dona són irreconciliables, i és eixe 
intent impossible en cada nou amor el que li dóna 
la grandesa». (Marguerite Duras)

•	Repartiment:	Silvia	Marsó,	Pablo	Chiapella,
 Litus/ Tofol Martínez
•	Composició	musical:	Litus

Preus: 25 € (general) / 20 € (descompte)
Punts de venda: www.caixaontinyent.es, 
Casa de Cultura – Palau dels Barons de Santa Bàrbara 
(c. Maians, 26) i en taquilla (1 hora abans de l’espectacle)

LA PUERTA 
DE AL LADO

D’ARTAGNAN Y 
LOS 3 MOSQUETEROS
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“En guàrdia! Una excitant i original comèdia musical, els 
intrèpids Mosqueters són l’única esperança del tron i no 
dubtaran a enfrontar-se a qualsevol perill, a qualsevol aventura 
i a qualsevol desafiament davall el lema: «¡Tots per a un i un 
per a tots! » No et perdes aquesta magnífica i sorprenent 
adaptació de la inoblidable saga d’Alexandre Dumas.
Amb tocs irónics, lluites espectaculars i una sorprenent 
selecció musical que viatja des del barroc fins a la musica pop.

•	 Guió	i	Direcció	d´Escena:	Cecilia	Ligorio	i	Abert		Tolà
•	 Director	Musical:	Roberto	Turlo
Preus: 10 € (general) / 8 € (descompte)
Punts de venda: www.caixaontinyent.es, 
Casa de Cultura – Palau dels Barons de Santa Bàrbara 
(c. Maians, 26) i en taquilla (1 hora abans de l’espectacle)

DISSABTE

MARÇ

Lloc: Teatre Echegaray
Hora: 19:00 h
DRAMA

La gata és una de les obres mestres de Tennessee Williams, 
una peça on l’autor expressa la seua particular visió sobre 
els obscurs i primitius elements que bateguen davall la 
superficial civilització d’una família presa del passat i dels 
seus secrets. En aquesta versió actualitzada es mostra d’una 
manera més essencial una família que es desintegra a través 
d’una profunda anàlisi de les relacions humanes, però 
potenciant el somriure irònic, la crueltat dels protagonistes. 
El sexe, la passió, l’amor, la mort, les relaciones paternofilials, 
la mentida, la hipocresia, el silenci… seran alguns dels cirets 
del pastís. Mentrestant, la gata, espera a la teulada. 

•	Versió:	Juli	Disla
•	Repartiment:	Sergio	Caballero,	Cristina	Fernández,
 Juli Cantó
•	Direcció:	Sergio	Caballero

Preus: 12,50 € (general) / 10 € (descompte)
Punts de venda: www.caixaontinyent.es,
Casa de Cultura – Palau dels Barons de Santa Bàrbara 
(c. Maians, 26) i en taquilla (1 hora abans de l’espectacle)

LA GATA 
SOBRE LA 
TEULADA DE 
ZINC CALENTA
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¡Los mosqueteros 
com mai els havíeu 
imaginat abans!!”

Ho organitza: Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida


