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Iniciem aquest nombre del butlletí informant-los de les activitats realitzades i dels nous projec-

tes. Esperant com sempre que siguen del seu interès.  

  

          ESPECIAL   

FESTIVAL DE TEATRE CLÀSSIC 

L’ALCÚDIA/UNIVERSITAT D’ALACANT 

 

 
    Cultural 
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VII FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO  

 
Cultural 

La Universitat d'Alacant organitza,  del 9 al 26 de juliol , el VII Festival de Teatre Clàssic de l'Alcú-
dia. 

Aquesta setena edició inclou vuit representacions que tindran lloc a l'aire lliure al  Jaciment Ar-
queològic de l'Alcúdia  gràcies al patrocini de la Generalitat Valenciana, Institut Valencià de Cul-
tura, Diputació d'Alacant, Ajuntament d'Elx, Mutua Levante, Fundació Banc Sabadell i Turisme 
Comunitat Valenciana. 

 

 La venda d’entrades es realitzarà 
en www.instanticket.es  902 444 
300, i des de les 19.00 en el pro-
pi jaciment els dies de les repre-
sentacions.  

Les entrades als espectacles de 
teatre professional inclouen àpat 
romà i beguda artesanal.  
 
 

Obertura de portes a les 20.00 
hores. Representacions teatrals 
a les 22.00 hores.  

Tots els dies cantina amb preus 
populars.   

Enguany comptarem amb la 
col·laboració del restaurant 
Il·licità Patricia Sanz Restaurant 
Atelier.  

 

http://www.laalcudia.ua.es/
http://www.laalcudia.ua.es/
https://entradas.instanticket.es/ua/public/janto/
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VII FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO 

 
Cultural 

Dimarts 9 de juliol - 22.00 hores   

LAS TESMOFORIAS ,  D'ARISTÒFANES. AULA DE TEATRE DE LA UPUA 
 

Direcció: Elizabeth Sogorb 

En castellà. Entrada 5 €. Durada: 50 minuts 

Les dones es reuneixen, com cada any, en 
el pont de les Tesmofòries per a celebrar la 
seua assemblea anual. En aquesta ocasió, 
el tema principal a tractar és la manera de 
venjar-se d'Eurípides, que encega els ho-
mes amb la seua influència i vilipendia les 
dones fent-les perdre els seus privilegis. 

Eurípides, que està al corrent de tot, prepa-
ra un pla per a eixir airós de la situació; una 
“dona” desconeguda, fidel defensora de 
l'autor, apareix en la festa disposada a justi-
ficar-lo a qualsevol preu. 

Enguany, l'elenc de l'Aula de Teatre de la 
UPUA està format per dotze actrius i quatre 
actors, i Elisabeth Sogorb, la directora, ha 
partit del treball coral com a base del pro-
cés de creació.  

Las Tesmoforias  va ser estrenada el 5 de 

https://veu.ua.es/va/noticies/2019/6/les-tesmofories-d-aristofanes-per-l-aula-de-teatre-de-la-upua.html
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VII FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO 

 
Cultural 

Dimecres 10 de juliol. 22.00 hores   

LA TEMPESTA ,  DE WILLIAM SHAKESPEARE. AULA DE TEATRE DE LA UA 
Direcció: Iván Jiménez 

En valencià. Entrada 5 €. Durada: 80 minuts 

La Tempesta és l’última obra que va es-
criure William Shakespeare i es nota. En 
aquesta funció es mostra una nodrida 
amalgama d’emocions i sentiments hu-
mans. Els personatges, més de cator-
ze, viuran una experiència màgica en una 
petita illa que els canviarà la vida per sem-
pre. 

La proposta de l’Aula de Teatre de la UA 
transita entre la comèdia i el drama, la llum 
i la forscor. En el muntatge no hi ha bons 
ni roïns. És una radiografia de l’ànima 
dels personatges de Shakespeare, però 
amb un neó rosa. La subtilesa i la bogeria 
es donen la mà durant l’espectacle. 

Un altre aspecte a destacar és l’ajust en el 
repartiment de personat-
ges, contextualitzant els gèneres amb la 
finalitat de revertir la invisibilització de les 
dones al llarg de la història. Més dones 
amb pes en el repartiment d’aquesta fun-
ció. 

La funció, dirigida per Iván Jiménez, pre-
tén divertir, emocionar i fer reflexionar a 
parts iguals. Un clàssic universal el missat-
ge del qual és més necessari que mai. 

La Tempesta va ser estrenada el 23 de 
maig de 2019 al Paranimf de la UA. 

https://veu.ua.es/va/noticies/2019/5/la-tempesta-de-shakespeare-el-nou-muntatge-de-l-aula-de-teatre-de-la-ua.html
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VII FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO 

 
Cultural 

Dijous 11 de juliol - 22.00 hores   

EDIPO VS EDIPO , BASADA EN ÈDIP REI DE SÒFOCLES. COMPANYIA DE TEATRE DE LA UMH 
 

Direcció i versió: Adán Giménez 

En castellà. Entrada 5 €. Durada: 90 minuts 

Edipo vs Edipo, basada en Èdip Rei 
de Sòfocles, ens presenta la lluita in-
terna del rei que, com un autèntic tità, 
intenta aconseguir la salvació del seu 
poble davant el descontentament dels 
déus. 

Mogut per una indiscutible noblesa, 
Èdip haurà de lluitar contra la seua 
pròpia desconfiança, la lleialtat de la 
seua família i la de tota la seua cort. 

Una de les grans tragèdies gregues 
adaptada al teatre dels nostres dies 
que intenta posar en relleu el tema de 
l'existencialisme davant els atzars de la 
vida, deixant sempre la mateixa pre-
gunta en l'aire: som els amos del nos-
tre destí? 
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VII FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO 

 
Cultural 

Divendres 12 de juliol. 22.00 hores   

ANTÍGONA BAJO LA ARENA . LA NAVE ARGO (IMMACULADA JESUÏTES D'ALACANT) 
Direcció: Fernando Nicolás, Marién Navarro i Carlos Aragüez 

Adaptació: Grup de teatre La Nave de Argo 

En castellà. Entrada 5 €. Durada: 60 minuts 

Després d'una destructora lluita civil entre els dos hereus al tron, Tebas intenta deixar arre-
re el record de la guerra. No obstant això, la llei que la reina Creont imposa de no enterrar 
el cadàver del perdedor impedeix estroncar les velles ferides. Antígona, germana dels dos 
prínceps, es nega a enterrar només un d'ells perquè va en contra de la tradició. El desafia-
ment que llança en desobeir-la posa en escac Creont, que es veu forçada a triar entre in-
complir la llei que ella mateixa ha imposat o condemnar a mort a la seua neboda. 

En Antígona s'enfronten dues nocions del deure: la familiar, caracteritzada pel respecte a 
les normes religioses i que representa Antígona, i la civil, caracteritzada pel compliment de 
les lleis de l'estat i representada per Creont. 

A més, estableix una oposició entre la manera en què les dues germanes, Antígona i Isme-
ne, s'enfronten a un mateix problema. 

Antígona bajo la arena ha sigut el muntatge guanyador del IV Certamen Escolar de Teatre 
Grecollatí UA . 

https://veu.ua.es/va/noticies/2019/2/iv-certamen-escolar-de-teatre-grecollati-alacant-elx.html
https://veu.ua.es/va/noticies/2019/2/iv-certamen-escolar-de-teatre-grecollati-alacant-elx.html
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VII FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO 

 
Cultural 

Dijous 18 de juliol - 22.00 hores   

SOMNI , BASADA EN SOMNI D'UNA NIT D'ESTIU DE WILLIAM SHAKESPEARE. INSTITUT 
VALENCIÀ DE CULTURA 

Dramatúrgia: Núria Vizcarro 

Direcció: Juan Carrillo 

En valencià. Entrada 15 € (inclou entrepà i beguda). Durada: 100 minuts 

Una nit d'estiu humida, clara. Fa olor de pi i de suor, de sofre i de mar, de port i de peix, de 
sexe, brut, salat, fa calor, clar. La lluna, diuen, avui es farà roja. Els vaixells es desfan al nos-
tre pas i caminem entre pins i fàbriques. De lluny sents grups de gent que canten i riuen, 
que van cap a una festa. 

Allí es trobaran persones de mons diferents, les del camp, de la ciutat, les que treballen a la 
fàbrica i les que no sabràs mai si són éssers màgics o només és que sempre han estat allà. 
Les parelles es formen; miren i ballen de reüll, potser esta nit tot ho faran de reüll. 

És el bosc més bosc que mai podràs imaginar al costat d'una ciutat que encara no és ciutat i 
d'un mar que encara és mar i que no vol deixar de sonar. I ballen... 
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VII FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO 

 
Cultural 

Divendres 19 de juliol. 22.00 hores   

HIPÓLITO , D'EURÍPIDES. MALTRAVIESO TEATRO, LA ALMENA PRODUCCIONES I FESTI-
VAL DE TEATRO DE CLÁSICO DE MÉRIDA 
Versió: Isidro Timón i Emilio del Valle 

Direcció: Emilio del Valle 

En castellà. Entrada 15 € (inclou entrepà i beguda). Durada: 90 minuts 

Escrita fa 2.500 anys, Hipólito és una tragèdia d'amor i intolerància que ens ajuda a enten-
dre dues idees capitals en el pensament contemporani: la necessitat de la igualtat real i 
efectiva de gènere, i la necessitat de poder estimar sense por al què diran. 

Hipólito es va estrenar el 22 d'agost de 2018 en el Festival de Teatre Clàssic de Mèrida, 
amb ple absolut en les seues cinc representacions i dos Premis Cerino (lliurats pels perio-
distes que segueixen el festival) a la Millor Actriu (Camila Almeda) i a la Millor Versió 
(Isidro Timón i Emilio de la Vall). 
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VII FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO 

 
Cultural 

Dijous 25 de juliol - 22.00 hores   

LAS BACANTES. LA LLAMADA DE LA LIBERTAD , BASADA EN EL TEXT D'EURÍPIDES  - SENN-
SA TEATRO 

Direcció: J.M. Mudarra 

En castellà. Entrada 15 € (inclou entrepà i beguda). Durada: 80 minuts 

Las Bacantes d'Eurípides, pels seus diàlegs intel·ligents, les seues situacions extremes i im-
pactants, la seua anàlisi del sentiment irracional i, sobretot per l'anàlisi que fa de la dualitat 
humana és considerada una de les millors tragèdies mai escrites. 

Sennsa Teatro ofereix una versió actualitzada i moderna del mite de Les Bacants . En aques-
ta ocasió, el repartiment està integrat per onze actors i actrius que interpreten, canten, reci-
ten i dansen en un entramat dramatúrgic en què es presta una especial atenció a la part vi-
sual i a la plasticitat estètica. 
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VII FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO 

 
Cultural 

Divendres 26 de juliol - 22.00 hores   

CLITEMNESTRA, BASADA EN OBRES D'ÈSQUIL, EURÍPIDES I SÒFOCLES . PRODUCCIONES 
EQUIVOCADAS 
 
Versió i direcció: José María del Castillo 

En castellà. Entrada 15 € (inclou entrepà i beguda). Durada: 80 minuts 

Clitemnestra és una dona víctima d'una societat consolidada pels homes i per a ells, una 
dona rebel amb el sistema, avançada al seu temps i és titlada, per tant, de cruel i perversa 
als ulls dels homes. 

Donarem veu a les seues passions, els seus fracassos i els seus triomfs. Un recorregut a 
través de la vida de Clitemnestra passant pels moments més rellevants de la seua història 
al costat d'un cor clàssic reformulat i una posada en escena que busca la multidisciplinarie-
tat com a vehicle per a arribar al públic actual. La figura de la dona en la història…què ha 
canviat i en quin lloc ens posiciona la seua forma de vida? 
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