Del 4 al 25 de Maig. Teatre Olimpia. Entrada lliure

Programa

Un bon dia vas provar, et vas plantar davant
la gent i vas dir unes quantes paraules que
no eren teues, però les vas dir amb gràcia i
convenciment. Tu, que a peu de carrer ets la viva
imatge de la discreció, vas i t’exposes al blanc
de l’ull de totes les mirades... quin atreviment!
Ara saps que, eixe dia, alguna cosa va canviar
a dintre teu.
Ara, que ja has sigut l’ànima i la veu uns quants
personatges; que has fet de bo i de roí, d’ésser
pervers, fantàstic o romàntic, de principal, de
secundari, d’acompanyant i de figurant... Ara ja
saps que tots viuen en tu i que d’altres nous
en vindran perquè “TU ETS aMat”. Eixe dia amb
aquelles paraules, vas començar a ser aMat.
Quan arriba la foscor i es fa el silenci en la sala,
tu sents com batega l’esperit del teatre, com
bombeja emocions i t’empenta: és l’hora de fluir!
I eixes i ets feliç perquè tu, estimat, estimada,
TU TENS COR D'aMat!
Sabem que hi ha tants cors preats i diferents
com artistes i companyies amateurs fan possible
la màgia del teatre: abans i després de cada
obra, davant i darrere de cada escenari, actuant
i facilitant tot el que requereix l’espectacle.
Gràcies aMat!

Ja en són cinc! Cinc anys del Teatre de
l’aMat a Oliva i un bon grapat d’obres que
han deixat la seua empremta a l’escenari
del Teatre Olímpia.
La nostra ciutat, a poc a poc, va consolidant
un camí que ens porta a convertir-nos
en espai referent en el món de l’escena
valenciana, en el teatre en valencià fet per
amateurs.
Si hem arribat fins ací, si ens emocionem
enguany de nou i volem anar més lluny, és
gràcies a totes i cadascuna de les persones
que en cada edició s’han fet ressò de
la nostra proposta, els que han estat
seleccionats i els que no, els que han vingut
i els que volien vindre. Eixos i eixes...
Són els que imaginen, escriuen i creen
personatges, situacions còmiques o
dramàtiques. Són autores i autors d’obres
originals i d’adaptacions, persones amb la
gràcia de saber posar les paraules.
Són els que no són quan ixen a escena. Són
els que no són sempre el mateix. Són els
que es transformen, els que han de tindre
bona memòria, els que posen molta cura en
el gest i la paraula, els que regalen la veu

i les maneres als personatges que algú va
imaginar. Són els que ens ho fan creure...
Són dones i homes que regalen el seu
temps lliure per fer el què calga: per si
s’ha de cosir, per si és menester pentinar i
maquillar, si cal enllestir un decorat, muntar
i desmuntar, si s’ha de fer d’apuntador i,
com no, per fer d’aglutinador i dirigir.
I posen allò millor que saben i tenen, la
voluntat i l’entusiasme per contar-nos
històries.
Però res té sentit, si en acabar l’obra i
encendre’s els llums, no hi som al públic.
aMat ha vist com, cada any, ha anat
creixent el nombre d’espectadors. El treball
s’ha vist recompensat amb aplaudiments
que cada vegada sonen més fort.
Moltes gràcies a totes i tots per ser i per
estar, als de dalt, als de baix, als de darrere
i als de davant!
Estem preparats?
Doncs que s’alce el teló!
Enric Escrivà
Regidor de Cultura

Programa
Divendres 4 de maig - 22h
SUPERHEROÏNES. Xirimiri Teatre. Gandia
Dissabte 5 de maig - 19h
OBSESSOS. Grup de Teatre Ramón Sanz.
Falla Institut. Oliva
Divendres 11 de maig - 22h
LISÍSTRATA. Teatre de la Lluna. Xàtiva
Dissabte 12 de maig - 19h
TOTES MORTES. Pànic Escènic. València
Dissabte 19 de maig - 19h
HEREUS. Grup de Teatre Pla i Revés. Altea
Divendres 25 de maig - 21.30h
Festa de cloenda i lliurament de premis
MOMO. Escola Municipal de Teatre d'Oliva

SUPERHEROÏNES, o dones només
Autor: Mariano Velázquez
Xirimiri Teatre. Gandia
Divendres 4 de maig - 22h
Comèdia – Adults
65’

Sinopsi
Un canal de televisió local,
líder d’audiència a diversos
barris, està a punt de ser
absorbit per una multinacional
italiana. El futur d’aquesta
empresa passarà per quatre
dones lluitadores que
s’enfronten els mals de la
societat d’avui en dia, amb una
visió còmica i tendra.
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Repartiment i fitxa tècnica
Intèrprets:
Ana Sentieri
Esperanza Pecoraro
Sandra Esplugues

Àfrica Gracia
Noelia Martí
Pepe Ruiz
Vicent Miquel

Diego Rufat
Mariano Velázquez
Joel Vázquez

• Direcció / Mariano Velázquez
• Llums i so / Joel Vázquez i Mariano Velázquez
• Escenografia, atrezzo i maquillatge/
Juan Pérez Pino, Diego Rufat i Ana Sentieri

OBSESSOS

Autor: Laurent Baffie
Grup de Teatre Ramón Sanz. Falla Institut. Oliva
Dissabte 5 de maig – 19h
Comèdia - Adults
100’

Sinopsi
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Un grup de pacients
coincideixen en la consulta d'un
prestigiós psicòleg. A més del
dia i l'hora, una cosa més els
uneix a tots. Els 6 pateixen TOC
(trastorn obsessiu compulsiu).
L'avió del doctor sofreix
un inesperat retard. Seran
capaços de mantindre a ratlla
les seues manies... impulsos...
convulsions... obsessions i
rituals durant l'espera?

Repartiment i fitxa tècnica
Intèrprets:
Fred / Francisco Muñoz
Camil / Suso Morant.
Blanca / Natalia Pérez
Maria / Anna González
Lili / Ana Jordà
Pep / Adri Sanz
Infermera / Rosa Llopis

• Direcció / Mayte Fullana
• Ajudant de direcció / Emma Miralles
• Traspunt / Salomé Avargues i Amparo Avargues
• Escenografia / Grup de Teatre Ramón Sanz
• Tècnic llums i so / Kiko Morató
• Maquillatge i vestuari / Mónica Ramos

LISÍSTRATA

Autor: Aristòfanes
Teatre de la Lluna. Xàtiva
Divendres 11 de maig - 22h
Comèdia – Adults
90'

Sinopsi
Estrenada en 411 a. C., en plena
guerra del Peloponès (431-405),
aquesta comèdia posa en escena
el desgavellat pla de les dones
ateneses i espartanes per acabar
amb la guerra.
L’obra plena de situacions
delirants i transgressores, aborda
temes de rabiosa actualitat
com: el poder, la violència,
el masclisme, la corrupció, la
dona, el sexe… Ens sona tot açò,
veritat? Pareix que desprès de
2.428 anys les coses no han
canviat tant, no?
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Repartiment i
fitxa tècnica
Intèrprets:
Lisístrata / Amparo Navarro
Calonice / Verònica Calatayud
Mírrina / Anabel Pascual
Làmpito / Begonya Arnau
Cor de vells
Corifeu / Pepe Perales
Vell 1 / Quique Hervás
Vell 2 / Pepe Montaner
Vell 3 / Àlvaro Pla
Vell 4 / Vicent Soler
Vell 5 / Javi Tormo
Cor de dones
Corifea / Nieves Pont
Dona 1 / Sofia Blasco
Dona 2 / Begoña Arnau
Dona 3 / Ariadna Torres
Dona 4 / Laia Castells
Magistrat / Vicent Pia
Cinèsias / Javi Tormo
Ambaixador
Espartà / Vicent Soler
Pità Atenés / Quique Hervás

• Direcció / Victor M. Torres
• Versió valenciana / Verònica Calatayud
• Escenografia / Salvador Moscardó
• Vestuari / Teatre de la Lluna i Festilandia
• Maquillatge / Mª Carmen Perucho
• Adaptació musical / Francesc Albero
• Músics / Amparo Vázquez, Oscar Vila i Francesc Albero
• Realització gràfica / Joan Ramos
• Fotografia / Salvador Moscardó i Javier Soro

TOTES MORTES

Autora: Abril Zamora
Associació de Teatre Pànic Escènic. València
Dissabte 12 de maig – 19h
Tragicomèdia – Adults
90’

Sinopsi
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Què passa quan els personatges
moren? Què passa quan queden en
l’oblit? On van les seues ànimes?
Què passa quan l’amor precedeix a
la mort? Col•lapsa les ments? Fan
cegar els seus ulls? Obliden la raó
de la seua existència? Desapareixen
del record?
Recorda...
Què ocorregué després de la mort
de Desdèmona, Lady Macbeth,
Julieta i Ofèlia? On quedaren els
seus esperits? En quina deixalleria
romanen els seus somnis? On
vaguen els seus desitjos? On
comparteixen les seues desgràcies?
Recorda...

Repartiment i fitxa tècnica
Intèrprets:
Ofèlia / Romero / Amparo Sospedra Tarazona
Desdèmona / Iryna Navarro Hinojosa
Julieta / Macbeth / Paula Cabo Agulló
Lavinia / Marisa Pérez Clemente
Xe / Hamlet / José David Badia Valiente
Lady Macbeth / Otelo /José Enrique Pérez Clemente

• Direcció / José David Badia
• Disseny il•luminació i tècnic /
Jose Miguel Felguera
• Covers / Carlos Maestro i Sara Soler
• Fotografia i disseny gràfic /
Nacho Martínez (Baúl de Fotos)

HEREUS, un per tu dos per mi
Autor: Joan Carratalà

Grup de Teatre Pla i Revés. Altea
Dissabte 19 de maig – 19h
Comèdia - Adults
70’

Sinopsi
Dos germans, farts de la seua
situació vital, arriben per
diferents camins a la conclusió
que cadascun d'ells té més
dret que l'altre a quedar-se
una herència que no acaba
d'arribar.
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Repartiment i fitxa tècnica
Intèrprets:
Lluís / Matíes Serrat
Ramon / Joan Carratalà
• Direcció / Vicent Lloret
• Il•luminació i so / Toni Alós
• Tècnics muntatge escenografia /
Toni Ripoll, Pedro Pedrosa i Paco Such

Festa de Cloenda i
lliurament de premis

MOMO,

Autor: Michael Ende
Escola Municipal de
Teatre d'Oliva (estrena)

Sinopsi
A les ruïnes d’un amfiteatre
d’una ciutat que podria ser
qualsevol, als afores, viu una
xiqueta òrfena que s’anomena
Momo, que té la capacitat
especial de saber escoltar. Momo
gaudeix d’una gran amistat amb
tots els veïns. Però aquesta
atmosfera d’alegria es trencarà
amb l’aparició dels homes grisos,
uns estranys personatges que
promocionen la idea d’estalviar
temps per tota la població.
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90’

Repartiment i
fitxa tècnica

• Adaptació de text i Direcció / Cèsar Monzonís
• Secretària / Yolanda Robledillo
• Coreografia i balls / Art i Dansa
• Llum i so / Salva Mañó
• Cartell / Vestuari / Atrezzo /
Escola Municipal de Teatre d'Oliva i ETP

Intèrprets:
Narradora / Sandra Gilabert
Momo / Mónica Castillo
Nicola / José Luis Barrios
Nino / Paco Girau
Xiquets i xiuetes / Héctor Ferrer,
Andrea Serrano, Carla Peretto,
Ovidi Monzonís, Idoia Victoria Gilabert
Medusa / Vicente Rafael Pérez
Beppo / Vicent Roig Cots
Bibi Gearl / Policia / Xiqueta /
Maria Bertomeu Mena
Gigi Ciccerone / José Manuel Cobo
Senyora Fusi / Paqui Carrió
Homes Grisos / Laura Canet,
Vicente Rafael Pérez, Juan Vicente
Guerola, Verónica Barreres,
David Capellino,Victor Vázquez
Casiopea / Lila Capellino
Mestre Hora / Carlos Alemany
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