
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   GeneR    

TEATRE 
La guerra dels mons 2.0 
Teatre Alcázar  
Dissabte 16  / 19.30h 

Entrada 6€ . Venda anticipada en: Herboristeria Tel, Cafeteria Nous Temps, 
Carnisseria El Molinero, L’Estoneta i L’Opció 
 
L’any 1938 Orson Welles va emetre una versió radiofònica de “La guerra dels 
mons”. Durant el programa, milions de nord-americans van creure que els 
marcians envaïen la terra. Va ser l’emissió del pànic. El primer fenomen viral 
del món contemporani. 
 

Com hauria fet Orson Welles “La guerra dels mons” hui dia, a l’era digital, l’era 
de Youtube, de la saturació informativa i la falsificació de nosaltres mateixos a 
través de les xarxes socials?  
 

Amb una trama addictiva i una intriga creixent, “LA GUERRA DELS MONS 
2.0” ens submergeix en un joc d’espills pervers, com els que li agradaven a 
Orson Welles. Un espectacle visualment hipnòtic i de rabiosa actualitat que ens 
parla de la confusió que ens genera no saber què és veritat i què és mentida i de 
la por com la més efectiva arma de manipulació massiva.  
 

Jordi Ballester-Verònica Andrés-Álvaro Báguena 

PROGRAMACIÓ   

 TEATRE ALCÁZAR   

CONCERT 
Orquestra Laudística Daniel Fortea a benefici 
de Càritas  
Teatre Alcázar  
Diumenge 17  / 19.00h 
 

CICLE MÚSIQUES 
Elma Sambeat 

Teatre Alcázar  
Diumenge 24  / 19.30h 
Entrada lliure 

 

  

FebreR 

CICLE NULERS 
DSK 

Teatre Alcázar  
Dissabte 6  / 19.30h 
Entrada lliure 

Elma ens ofereix un nou projecte basat en 
cançons del folklore sud-americà, brasiler, 
portugués i espanyol amb un llenguatge 
que té les seues arrels en el jazz i la música 
clàssica i amb la col·laboració de Perico 
Sambeat i Jesús Santandreu. 

CICLE MÚSIQUES 
Mara Aranda 

Teatre Alcázar  
Diumenge 14 / 19.30h 
Entrada lliure 

 
 
Mara Aranda ha recorregut els escenaris de més de mig món durant 25 anys. Per 
celebrar la seva trajectòria, la música i l'èxit que l'ha acompanyat  està portant als 
escenaris Mare Nostrum, un treball on conflueixen la inspiració, influències i 
emocions que, com a generosos afluents, aboquen les seves aigües en aquest mar. 

 PROGRAMACIÓ   

TEATRE ALCÁZAR 

T E A T R E 
FAMILIAR 
Joan sense por 
Teatre Alcázar  
Diumenge 21  / 18.00h 
Entrada lliure 

Benvinguts a l’emocionant 
historia de Joan sense por... Joan 
és un xiquet molt valent, que té 
un problema: no té por a res, i 
açò li ocasiona problemes.  Les 
seues ganes de descobrir què és la 
por faran que visca una historia 
al·lucinant en un Castell 
abandonat on viuen fantasmes,  

MarÇ 

bruixes i éssers d’altres mons.  Joan 
s’haurà d’enfrontar a molts perills i 
demostrar que passe el que passe ell 
sempre sap eixir de qualsevol situació.  

CONCERT 
Banda artística Nulense 
Teatre Alcázar  
Diumenge 28  / 19.30h 
Entrada lliure 

XAVI CASTILLO 
Veriueu-ho! 
Teatre Alcázar  
Dissabte 5 / 19.00h 

Entrada 8€ amfiteatre; 10€ platea. Venda anticipada en: Bar Toboso, Bar Musical, 
Cafeteria Nous Temps i Carnisseria Rubio.  

 
 
 

 PROGRAMACIÓ   

TEATRE ALCÁZAR 

CONCERT DIA DE LA DONA 
COR DE DONES 
A Cau d’orella 
Teatre Alcázar  
Divendres 11 / 20.00h 
Entrada lliure 


