
Les Llums enceses i les Ombres preparades

La llum i l’ombra sempre estan unides, són inseparables, l’una no 
existeix sense l’altra, per això il·luminAR-TE és un Festival de Teatre 
de Llum i Ombres creat per a descobrir la màgia que produeix la 
unió de la llum i l’ombra amb totes les seues possibilitats creatives, 
un Festival de teatre especialitzat en el llenguatge teatral de les 
Llums i les Ombres, que arriba a la 8a edició sent l’únic en el nostre 
estat, i pel qual han passat companyies de llocs tan diferents geo-
gràficament com ho són les seues propostes creatives, tècniques 
tradicionals amb innovacions visuals, amb la Llum i l’Ombra, un punt 
de trobada  entre el tènue i el contrallum, que arriben plens d’il·lusió 
per tornar als aforaments complets, els tallers familiars i les troba-
des amb artistes, i un públic sense presses després de les obres.

El Festival està impulsat per la Regidoria de Joventut i infància de 
l’Ajuntament de Sagunt que segueix amb la mateixa energia que en 
la primera edició, apostant forta per a aconseguir un festival familiar 
on el públic de 0 a 99 anys, trobe espectacles per a tots els gustos.

il·luminAR-TE ha anat creixent igual que ha anat creixent part del 
nostre públic familiar, convertit ara en un públic enamorat d’aquest 
llenguatge teatral, un públic desitjós de continuar aprenent per a 
gaudir amb les Llums i les Ombres un any més, i això és el que anem 
fer en aquesta nova edició.

Vos esperem, ja tenim totes les Llums enceses i les Ombres pre-
parades.

Coordinació Técnica 
Equip Regidoria de Joventut i infancia de l’Ajuntament de Sagunt

Direcció Artística del Festival
Mariola Ponce & Vicent Ortolà

8 è fest i va l  de  teatre  de  l lum i  ombres

De l  2 0  a l  2 9  de  g e n e r  2023
C a s a l  J ov e  Po r t  de  S agun t

+ INFO

www.saguntjove.es
joventut@aytosagunto.es

Tlf. 96 268 34 39
Activitats gratuïtes

Invitacións en www.notikumi.com

Cinc dies abans de cada actuació. El no ús de la invitació serà penalitzat en futures actuacions.
Obertura portes 45 minuts abans de l’hora de l’actuació.

Casal Jove del Port

C/ Vent de Marinada s/n
46520 Port de Sagunt

organitza col·labora

del Port de Sagunt



18’00 h
Cia Anima Mundi
“SOS EN RE MENOR”
Catalunya

L’Enriqueta i els seus amics tenen 
una feina ben particular: 
FAN MÚSICA AL CARRER! Omplint 
la ciutat amb la seua Música 
entranyable, fins que un dia 
arriba un cotxe misteriós i 
s’emporta els instruments dels 
músics.

Edat: A partir de 4 a 99 anys

12’00 h
Cia Fes-t’ho com 
vulguis. “MANS”. 
Catalunya

Les mans ens donen la llibertat 
de crear les nostres pròpies  
realitats. Imatges poètiques 
que conviden a fer un viatge a 
mons reals i mons fantàstics. 
A somniar, pensar, escoltar 
i riure.

Edat: A partir de 3 a 99 anys

18’00 h
Cia Arauca media. 
“SINTIGO”.
Castilla-La Mancha

Ye, la protagonista, coneix a 
Sintigo, un drac fantàstic que es 
convertirà en el seu fidel amic 
quan el seu pare desapareix en 
la mar. SINTIGO ens parla de 
l’amor, l’amistat i la superació 
personal.

Edat: A partir de 5 a 99 anys

19’00 h
INAUGURACIÓ 

MUSEU INDUSTRIAL, Nau 
magatzem i efectes especials i 
recanvis.
Carrer Fundació, no80
Port de Sagunt

Presentació del Festival 
il·luminAR-TE 2023
“UNA CIUTAT DE LLUM”
Performance de Teatres de la 
Llum Comunitat Valenciana.

Taller 10’30 h 
Mostra 12’30 h. Mostra 
taller oberta al públic
Taller de Teatres de la 
Llum “LLUM DE MAR”
Comunitat Valenciana

Viatge a un mar de Llums amb 
“La Mar” com a protagonista 
del taller. Farem un passeig pel 
teatre d’ombres amb tècniques 
tradicionals i contemporànies. 

Edat: Taller familiar adreçat als 
més menuts i més grans de la 
família. 
Places limitades:
1 adult + 1 xiquet/a

18’00 h
Cia Mercè Framis
“THE LITTLE CIRC”                                                                          
Catalunya 

THE LITTLE CIRC és un recull de 
cançons en anglés, emmarcades 
en el llenguatge del circ. Un 
espectacle per iniciar els més 
xicotets a l’anglés de la mà de 
Mary, una pallassa molt trapella i 
divertida. 

Campanya escolar: 26 gener Mario 
Monreal / 27 gener Casal Jove

Edat: A partir de 3 a 99 anys

12’00 h
Cacauet Teatre.                  
“COCODRIL CREC”
Catalunya

Un cocodril gegant queda encallat 
al riu Palu per culpa de les deixalles. 
Una història basada en un fet real on 
veurem que no és or tot el que brilla.

Edat: A partir de 4 a 99 anys

12’00 h
Teatro del Cuervo
EL PRINCIPITO, B- 612
Principado de Asturias

El petit príncep, les llums, les ombres 
i els colors projectats en el seu 
asteroide B-612, de la mà d’un aviador 
molt especial perdut en el desert. 
Un conte poètic, senzill i profund amb 
ensenyaments per a grans i xicotets.

Edat: A partir de 6 a 99 anys

17’30 h
Cia Clar de Lluna “TEMPS DE LLUM”. Catalunya

Espectacle de titelles de llum i ombres amb música original. Una 
experiència sensorial per somiar, pensar i sentir les estacions 
de l’any. Que ens permeten entendre la vida com un cicle on tot 
transita i es transforma.

Edat: A partir de 0 a 99 anys

21’00 h
Thot Arts - Companyia Toni Rumbau –EL TITELLAIRE, 
L’OMBRA I EL DOBLE. Catalunya

45 anys de professió condensats en una conferència-espectacle on 
es destil·len, amb paraules, ombres i titelles, alguns dels arcans de 
l’ofici titellaire.

Edat: A partir de 10 a 99 anys

GENER   GENER   GENER   GENER   GENER   GENER   GENER   GENER   20DV.                                                              21DS.                                                              13DV.                                                              22DG.                                                              27DV.                                                              28DS.                                                              28DS.                                                              29DG.                                                              


