BENIMACLET ENTRA
la teua guia del barri
octubre 2015

BENIMACLET ENTRA
Hola!
Benimaclet Entra
Julia Reoyo i Sven Schwinning
Edició, coordinació, màrqueting,
fotografies, web i xarxes socials.
Fernando Carranza i Manuel P. Bernat
Disseny gràfic, maquetació, fotografies,
textos llocs, traduccions i as. lingüístic.
Col·laboradors
TOTO, Alejandro Portaz, Amparito
Muxamartxa, Pilar Leal, Gloria Gallo,
Alicia Palazón, Johan Duquet, Rafa
Blanca, Jano de Miguel, Conxa Mestres,
Chameleons, Daniel Rueda, Antonio
Pérez i AAVV de Benimaclet
Portada
El novio - Carmen Alvar Beltrán
Foto trobada sobre fruit de xicranda
Impressió
Coprint Benimaclet

Tens entre les teues mans el nové número de Benimaclet Entra, la teua guia del
barri.
En aquesta revista podreu trobar articles, entrevistes, art, històries, iniciatives
socials i notícies relacionades amb Benimaclet i també una agenda i tallers per a
descobrir i gaudir del barri.
Xicotets comerços i xicotetes persones
que units es fan grans. Això és aquesta
revista: Una plataforma per a unir forces,
per a proposar, debatre, dinamitzar el
barri i poder oferir activitats culturals de
manera conjunta.
Està dedicada amb amor a les persones
que fan d’aquest projecte una realitat mes
a mes i a tots els veïns i veïnes que treballen cada dia per a fer aquest barri un lloc
més bonic, complet i interessant.
Benimaclet: Tots els colors, totes les
cultures.

Amb el suport de
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Benimaclet és un barri on gaudir de
l’oci també és respectar el descans dels
veïns, les veïnes i l’espai públic.
Descans i oci poden conviure.
Gràcies a tots!
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4 ARTISTA DEL MES

Carmen Alvar Beltrán
Portada del número d’octubre

cargocollective.com/carmenalvar
carmenalvarbeltran@gmail.com
facebook / Carmen Alvar
Podem veure com treballes des de la
il·lustració, la pintura, el collage o les
intervencions amb elements, quin és el
nexe d’unió en la teua obra? M’agrada
combinar tècniques diverses, canviar
d’una a una altra, del pinzell a les tisores,
del llenç a suports com llavors... Em proporciona més possibilitats fins al moment
de decidir la composició final. El nexe de
l’obra que estic realitzant des de fa dos
anys és per una banda, el material, que
procure que siga sempre trobat: elements
naturals (llavors, troncs, flors, etc.) i fotografies antigues dels anys 40; i el tema de
la postguerra espanyola.

Has triat el projecte Objetos Encontrados per al ConFusión Festival i per a la
portada de Benimaclet Entra, per què?
Objetos encontrados, Haciendo memoria és
el projecte en què estic treballant i aprofite qualsevol oportunitat per donar-li
la visibilitat més gran. A més, les obres
estan creades a partir de material trobat
a València (al Riu Túria i al Rastre). Per
altra banda, no s’ha d’oblidar que València va ser capital de la República i un dels
últims bastions durant la guerra. Els personatges que invente en les meues obres
són el reflex dels que un dia pogueren ser
altres persones i s’oblidaren en la història.
Per això, és una xicoteta invitació per a fer
memòria. El barri de Benimaclet té molta
consciència social i el Kaf Café, L’Horta
i el Confusión Festival entre molts altres
creen una xarxa veïnal i són els llocs on
germina el canvi.
Personatges tancats en una anou, homes voladors, per què aquesta relació de
fotografia antiga amb elements naturals
trobats? El camp va ser el refugi de molts
opositors a la dictadura que s’amagaren
per a organitzar-se i combatre. Les fotografies són d’eixe període però desconec
les històries de cadascun dels personatges.
Van deixar de pertànyer a algú i jo aporte un nou significat invitant a reflexionar
sobre eixa part de la història desconeguda.
Parle contínuament del mimetisme i de la
cripsi. Un eixample del primer serien els
xiquets amb ales, Desaparecieron, que es
mimetitza i així, semblen lepidòpters del
seu entorn. Les ales estan fetes amb llavors
d’acer. Altres es camuflen i se semblen al
mateix entorn, com Clandestinos en un
tronc d’arbre, o El novio en un fruit de xi-
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cranda. La relació amb l’entorn serà fonamental per a la seua supervivència, han de
conéixer el camp, les plantes medicinals i
les que es poden menjar. Com narra Francisco Collado en Homes del bosc: ‘Eren
mestres a llegar la terra, a orientar-se pels
estels i a interpretar els senyals del cel...’
Aquesta sèrie es diu Los que duermen
con las piedras, per què aquest nom? El
grup de rock Barricada va traure el 2009
un disc anomenat La tierra está sorda, sobre la Guerra Civil Espanyola. Suela de
alpargata tracta la qüestió dels maquis i la
seua vida al camp. Un fragment diu la frase i em va paréixer molt poètica i perfecta
com a títol per a la sèrie d’obres:
Suela de alpargata, embistiendo la montaña
entre matorrales con las piernas arañadas.
Suela de alpargata, en las entrañas de la tierra
los que hablan en voz baja,
los que duermen con las piedras.
Gran part de la teua obra té una visió
molt crítica amb la societat, optimisme
o pessimisme amb el nostre present i futur? Crec en un art necessari i crític. Però
més que criticar a la societat, no m’agrada
el que el sistema fa amb nosaltres, per això
sóc optimista perquè puc veure moments
de canvi. Però crec que per a parlar del
present i del futur cal mirar al passat i a
Espanya pareix que oblidem amb facilitat.
És ací on els creadors plàstics tenim una
important tasca.
Podeu trobar l’obra de Carmen Alvar a...
Benimaclet ConFusión Festival
Casa de Cultura de Xirivella
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FENT BARRI
ajudar a superar conflictes de forma ràpida, eficaç i satisfactòria i els dos col·legis
treballaran conjuntament en la nostra associació perquè aquest acord siga positiu.
Es tracta de pal·liar la necessitat de juís
que sempre tenen un gran cost econòmic
i que mai es coneix el resultat. Afegim
que els projectes que ens presenten poden
tindre bona lletra, però si nosaltres no li
posem la música, no serveix per a res.
Aquest acord és gratuït i estimem que és
una oportunitat positiva per al barri i a
més, podria pal·liar el col·lapse en la justícia. És una aportació i un treball que aportem des de l’Associació de Veïns i Veïnes perquè qualsevol veí o veïna puga utilitzar-lo.

Acord de Mediació per a tot
el barri de Benimaclet
Des de l’Associació de Veïns i Veïnes de
Benimaclet hem treballat per aconseguir
un Acord de Mediació gratuït per a totes
i tots els veïns i veïnes del barri. Aquest
acord serà a càrrec del Col·legi d’Advocats
de València, del Col·legi d’Administradors de València i Castelló i l’Associació
de Veïns i Veïnes de Benimaclet.
A setembre es presentà en el Centre Municipal de Serveis Socials i per les nostres
xarxes socials donarem la informació de
com qualsevol veí o veïna pot tindre accés
a un servei sense cost econòmic i com pot
resoldre el problema que puga tindre.
La mediació és un mètode de resolució de
conflictes, que s’aplica de forma pacífica
i voluntària, contribueix a la pau social i
afavoreix una millor convivència. És una
experiència pionera a València que pot

Què és la mediació?
En llatí, mediato significa el punt mitjà.
Per a nosaltres, és parlar d’un art; el de
conciliar, propiciar, proposar, facilitar,
solucionar, negociar; posar en comunicació a dos parts que no es volen comunicar per aconseguir un conveni pacífic.
Exemples
- Un veí o veïna lloga un pis i no li paguen. El mediador parlarà en les dues
parts per trobar la millor solució.
- Una comunitat de veïns i veïnes que
tenen uns habitatges que no paguen les
despeses comunitàries, abans d’anar a
juí, el mediador intentarà aportar solucions.
- Un veí o veïna unfla a denúncies a un
pub sense moltes raons, el mediador
pot donar les millors solucions.
Antonio Pérez
Associació de Veïns i Veïnes de Benimaclet
Recordem el dit del poble...
Val més un mal pacte que un bon plet
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Amparito Muxamartxa, 36 anys
Apassionada de la música
‘Viu el moment, perquè mai saps quin pot ser l’últim’
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FENT BARRI
a ell, descobrir la riquesa de matisos que
conté i gaudir-ne amb el procés. El ConFusión dóna la possibilitat i alhora l’estímul a qualsevol persona, d’expressar-se
com millor sap, treure el seu talent, o simplement allò que desitge.

ConFusión Festival

Festival gratuït d’expressió lliure
beniconfusionfest.es
facebook / beniconfusionfest
Fem barri compartint, integrant, incloent-hi, exposant, respectant, creant
un diàleg lliure i heterogeni; fem barri
expressant allò especial que cadascun/a
d’aquesta comunitat té ben endins i sumat al del costat augmenta el seu valor i
neix quelcom nou, una xarxa rica que ens
fa evolucionar individualment i com a societat. El Benimaclet ConFusión Festival
s’ha proposat el repte de treure-ho fora.
Aquesta és la 2a edició d’un festival que
pretén crear una plataforma d’encontre
i diàleg per a totes les persones del barri
i també aquelles que vulguen apropar-se

El cor del festival es trobarà al carrer Nostra Senyora de l’Assumpció. Aquest serà
el punt de referència. Tant allí com als
espais on es realitzen les propostes es repartiran flyers, aquests inclouran un mapa
senyalitzat amb els punts on estan succeint
contemporàniament totes les activitats i
ofertes artístic-culturals. Serà doncs, un/a
mateix/a qui haurà de fer un sedàs per
crear el seu recorregut, encara que sempre
pot un/a deixar-se dur i veure on el porten
les seues pulsions.
Volem fer un esment especial a El Árbol,
centre social, per ser la llavor d’allò que
ara respirem.
Tot s’està gestant, els carrers es visten d’extravagància i originalitat, les cases canvien
les seues reservades portes d’intimitat per
enlairades finestres a la creativitat.
Una esgarrifança et passarà pel cos si et
deixes sentir. T’esperem ‘fent barri’.
Pilar Leal
Voluntària ConFusión 2015
No et perdes…
ConFusión Festival
Del dissabte 17 al diumenge 18
Barri de Benimaclet
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Què i quan és?
Els dies 17 i 18 tindrà lloc pels carrers
d’aquest entranyable barri una explosió de creativitat. Música, actuacions
escèniques, dansa, tallers per a adults
i nens, grafiti i pintura mural, poesia,
exposicions de pintura, escultura, performance, audiovisual, ioga, clown i una
infinitat de propostes d’expressió lliure
que faran entrar en conFusió tothom.
On ocorrerà?
Els veïns i veïnes obriran la porta de les
seues cases transformant-les en espais
expositius, concerts de música, tallers,
etc. Els carrers i places del barri bulliran amb efervescents espectacles adaptats
a l’espai públic. El punt de referència es
trobarà al c/Nostra Senyora de l’Assumpció.
I per què ConFusión?
Se cerca l’intercanvi humà i la Fusió
entre els membres que participem
d’alguna manera o altra al festival. Per
l’altra, l’exageració de propostes que
succeeixen alhora i que fan impossible
la possibilitat de veure-ho tot, confonen
el participant creant la necessitat d’elecció.
Com es finança?
El festival no parteix d’un interés
econòmic, s’autogestiona de les donacions de la gent que assisteix els dies
que se celebra i aquells que mitjançant
el Verkami i altres vies han volgut
col·laborar de manera voluntària, perquè creuen en la ideologia del ConFusión i amb el potencial que amaga.
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Intramurs 2015

Festival per l’Art a València
www.intramurs.org
facebook / intramurs
Ja està ací la nova edició d’Intramurs, el
festival d’art urbà, contemporani i interdisciplinari del centre de València. Aquest any
tindrà lloc del 22 d’octubre a l’1 de novembre. Durant 10 dies omplirem d’iniciatives
artístiques el centre històric, en una cita
en què reivindiquem nous usos de l’espai
públic i una nova manera d’apropar-se a
l’art i la cultura. Aquest any i com a novetat, comptem amb la participació d’un
país convidat, Holanda paradigma de l’art
públic i urbà.
Per a aquesta aventura, enguany ens acompanya Cervezas Alhambra, patrocinador
oficial d’Intramurs. Un compromís que
farà possible la producció d’una de les
obres d’Intramurs i la realització de la Ruta

d’Aparadors. En la mateixa línia, Iberia
també ha volgut col·laborar fent un descompte a tots els que volen a València per
a acudir al festival. També Caixa Popular
s’ha sumat a la nostra proposta i entra a
formar part de la nostra llista de col·laboradors. A poc a poc ens agradaria poder
anar obrint-nos i trobant-nos amb nous
patrocinadors privats. L’espai Princesa 2.0
torna a ser part d’Intramurs, i la nostra seu
d’operacions, lloc des del qual es cou i pren
forma el festival. També l’Iber, Museo de
los Soldaditos de Plomo és part molt activa i se suma al nostre projecte de dinamització cultural. El centre històric torna a
convertir-se en protagonista de nombroses
activitats que van des d’art mural a poesia,
passant per dansa, exposicions, música en
directe, aparadors o activitats infantils. Tot
al carrer, les places, els balcons, els parcs,
els solars i els espais en desús que rehabilitem i obrim per a l’ocasió. Novament hem
tornat a sentir el batec d’un barri, les ganes
de la gent per repetir l’experiència de l’any
passat i la necessitat de seguir treballant en
aquesta línia.
Entre els artistes convidats volem destacar
a Isidoro Valcárcel Medina, Monique Bastiaans, Boa Mistura o Democracia. A més,
comptem amb els artistes de convocatòria,
més de 300 propostes originals i de disciplines artístiques diverses.
Entre els espais disponibles esperem comptar de nou amb el solar al qual anomenarem Espai Ideo, amb el solar que s’ubica
rere la plaça de l’Àngel, el solar de l’IVAM
i el solar Corona. També esperem poder
realitzar activitats a la plaça del Doctor
Collado, plaça del Carme, plaça del Tossal,
plaça del Músic López Chávarri, plaça del
Correu Vell, plaça de Viriat i com a novetat
a la plaça la Verge. També esperem comp-
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tar amb la col·laboració del Mercat Central
i el Mercat de Mossén Sorell.
Es realitzarà una Ruta d’Aparadors amb
uns 50 comerços. D’aquesta manera, botigues d’alimentació, de roba, de decoració, òptiques, antiquaris, llibreries, i inclòs
farmàcies ens deixen un espai perquè un
especialista en aparadors o un artista deixe
volar la seua imaginació i monte el seu aparador. És una part fonamental del festival,
ja que un dels nostres objectius principals
és convertir-nos en cohesionadors del barri
i implicar al nombre més gran de persones
possible, perquè siguen conscients que entre tots, si unim forces, podem desenvolupar un projecte ambiciós, a llarg termini,
beneficiós per al conjunt del barri. També
hem tornat a comptar amb el suport dels
bars, cafeteries i restaurants. Molts d’ells es
convertiran de fet en espais expositius. Els
tallers d’artistes i galeries d’art tornaran a
obrir les seues portes per a mostrar com és
un taller per dins. En alguns es realitzaran
activitats del festival. Una altra de les parts
vertebrals del festival torna a ser la dedicada als més xicotets, Mini-Intramurs.
A més, hem presentat nova imatge, una
diana, que representa els cercles concèntrics, el significat de donar en el clau, en
el centre de la diana. La imatge és fruit del
treball de Concierto Gráfico.
Així que molt atents amb el que es cou dins
els murs...
Gloria Gallo
No et perdes…
Intramurs 2015
Del 22 d’octubre a l’1 de novembre
Ciutat Vella

12 BENIMACLET CUINA
cultures com la mescla d’ingredients representatius d’altres països, mescla de
condiments i/o espècies, pràctiques culinàries, etc. En El Aprendiz ho anomenen, viatjar des de la nostra taula i amb
aquest plat ens acostem als riquíssims sabors de Sud-amèrica. Et vens?
Pas 1 Espremem la taronja i les llimes. A
continuació, ratllem el gingebre.
Pas 2 Afegim sucre, ratlladura de taronja
i reservem.
Pas 3 Llevem les espines dels lloms de la
cavalla amb l’ajuda d’unes pinces.

Cavalla marinada en cítrics
El Aprendiz

Dificultat Fàcil
Temps 20 minuts de preparació, més 2
hores de marinat
Nombre de comensals 4
Ingredients
- Cavalla
- 2 llimes
- 1 taronja
- Gingebre
- Sucre
- Sal
- Oli
- Pebre
- Brots tendres
- Tomaques cherry
La cuina fusió és un concepte general que
s’empra en gastronomia per a indicar tant
la mescla d’estils culinaris de diferents

Pas 4 Introduïm la cavalla en una borsa
de congelar amb el líquid de la marinada
i la guardem al frigorífic durant 2 hores.
Pas 5 Amb els brots tendres i les tomaques
cherry preparem una xicoteta amanida.
Pas 6 Traiem la cavalla de la marinada,
la filetegem en rodanxes tipus sashimi i
la col·loquem damunt de l’amanida. A
continuació, afegim un poc de suc de la
marinada, assaonem amb sal, pebre i oli
d’oliva i… ja ho tenim!
Bon profit!
Gaudeix d’aquest i molts altres plats a...
El Aprendiz
Plaça del Riu Duero
Dm-Dv 19-1h Ds 12-16h 19-1h Dg 12-16h
facebook / elaprendizbenimaclet
646 88 94 36
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Los Hermanos Coent
facebook / loshermanos.coent
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Per què un curs? Us feu majors? Tots
menys Javier, que cada dia està més jove.
Ha vingut de forma natural. Jano portava
un grup d’alumnes l’any passat que aquest
curs volia seguir, així que hem ampliat
l’oferta creant dos nivells: iniciació i mitjà.
Per a tot el que li pique açò de la impro.
Pot apuntar-se qualsevol? Qualsevol
humà, sí. Només es requereix que tinga
ganes de passar-ho bé, desinhibir-se i riures
mentre aprén. Per al nivell mitjà sí que es
necessiten uns coneixements bàsics d’impro o d’art dramàtic. Però no pretenem
formar actors... encara que sí un exèrcit
d’improvisadors amb els quals conquistar
el món (riure malèvol).

Curso regular de Teatro de
Improvisación
Guerrilla Impro
facebook / jamdeimprovisacion
facebook / El-Club-de-Los-Poetas
Parlem amb Guerrilla Impro, companyia
de teatre que perpetra la Jam de Impro els
dijous en la Gramola i que enguany han
decidit llançar un curs regular en El Club
de los Poetas.
Hola Guerrillers. Primer de tot, enguany
també seguiu amb les vostres bogeries els
dijous? Sí, per descomptat. Tenim goleta!
El mateix 1 d’octubre comencem i estarem
fins a juny com totes les temporades. Amb
sorpreses noves que no anem a desvetlar
ací. Però tranquils, el preu no varia: entrada lliure, eixida a la gorra... o a gorrazos,
segons vegem com respon la gent.

Els quatre doneu les classes? Espere que
no siguen al matí dels divendres, he vist
com li doneu al cubata mentre actueu!
Les classes són els dilluns de 20:30 a 22:00
per al nivell inicial i els dimecres a la mateixa hora per al nivell mitjà. Quan cau el
sol... als improvisadors no ens pot tocar el
sol. El curs l’impartim els quatre, cadascun de nosaltres en la disciplina que més
domina. És la sort que tenim de ser una
companyia tan eclèctica. En quant allò dels
cubates... forma part del guió. Ah no! En
impro no hi ha guió... ens has enxampat.
I el curs també és a la gorra? Ens agradaria però en tenir un Llicenciat en l’Escola
Oficial d’Art Dramàtic de València no podem. El sindicat se’ns tiraria damunt. Però
no és car, 40€ mensuals i sense matrícula.
Quan comença? A l’octubre. Però la gent
es pot apuntar durant tot el mes. Fins i tot
poden venir a provar una classe. Açò sí, qui
prova repeteix. Som així de dolços.

15
I si és improvisació, quines matèries cal
aprendre? De tot! Tingues en compte que
la improvisació, com a tècnica, és la base
de la creació escènica (xé, que lletrat m’ha
quedat açò!). Tècniques bàsiques de creació
d’escenes, creació de personatge, narrativa
teatral i cinematogràfica, ortofonia i dicció,
interpretació i fins i tot clown. Açò últim és
l’especialitat de Mari, que per això és pallassa professional. Fins i tot, crec que Àlex
també explicarà els coneixements bàsics de
la tècnica del macramé al bies, per si s’utilitza en alguna impro.
Uf! Sembla una carrera universitària.
Doncs no haver preguntat! Dit d’una forma més col·loquial: farem el mico durant
dues hores setmanals per a riure’ns molt.
Ja ho va dir Groucho: l’humor és una cosa
molt seriosa.
On cal dirigir-se per a apuntar-se? En la
nostra web està tota la informació:
www.guerrillaimpro.com. També ens podeu trobar sovint en la barra de la Gramola
i preguntar-nos directament.
Inscripcions en...
infoguerrillaimpro@gmail.com
Més informació en...
guerrillaimpro.com
No et perdes…
Curso Regular de Teatro de
Improvisación
Dilluns i dimecres de 20:30 a 22:30
40€ mensuals i matrícula gratuïta
El Club de los Poetas
C/ Germans Villalonga, 19
625 995 009
facebook / El-Club-de-Los-Poetas

16 BENIMACLET SONA
ambdues bandes. El saxofonista del grup és
membre de les dues bandes i a més, músics dels dos grups han participat i coincidit en algunes jams tocant conjuntament.
Ha anant encenent-se l’espurna i supose
que aquests factors han sigut el motiu pel
qual hem arribat a ajuntar-nos els quatre i
que des d’un principi, a causa de les nostres
inquietuds, expectatives musicals i personalitats de cadascun de nosaltres, haja donat
peu al fet que sempre hi haja hagut molt
bona química i gaudim els uns dels altres
tant dins com fóra de l’escenari.

Chameleons

Jazz-funk o just for fun
facebook / chameleons4
Chamelonsfunk@gmail.com
Posar Chameleons en el cercador i que
m’isca la mítica banda britànica dels 80,
The Chameleons. Homenatge o coincidència? Pura coincidència. Realment el
nom Chameleons fa homenatge a un tema
de Herbie Hancock anomenat Chameleon,
i ja que per a nosaltres és un dels grans referents tant dins de l’escena jazz com del
funky i com també és un tema que ens
encanta, decidirem decantar-nos per aquest
nom.
Com vos coneguéreu? Chameleons està
format per integrants del grup Funkiwi’s i
Mediterranean Roots i des de fa molts anys
sempre hi ha hagut molt bon rotllo entre

Només veig vídeos de vosaltres tocant
a la platja i pel carrer en les xarxes socials. Quan arriba el fred Chameleons
hivernen o emigren? (Riures) Certament
és a l’estiu quan més actuacions tenim, el
bon temps és el factor més important per
a poder tocar tant en quiosquets com en el
carrer i el tipus de música que fem, amb
aquest toc de frescor i bon rotllo és ideal
per a eixos moments. Açò no vol dir que
durant l’hivern estiguem aturats, cert és que
el nombre de concerts no és com a l’estiu,
però algunes cosetes ixen en l’àmbit de locals i pubs.
Jazz-funk o ‘Just for fun’? Indubtablement ambdues coses. Es pot gaudir del
funky-jazz en l’àmbit auditiu i al mateix
temps tornar-te boig ballant-les. Vivim de
la música i la diversió, jo crec que sempre
van units de la mà. (Riures)
A banda de James Brown quines són les
vostres influències? Tenim una ampla varietat d’influències que van més enllà del
funky. Per descomptat que fem funky i
que els nostres referents són James Brown,
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Et mereixes sentir-te bé
Stevie Wonder, Marcus Miller, Victor
Wooten, Average White Band, Jeff Lorber, Incognito, Tower of Power, Trombone
Shorty i molts més dins d’aquesta escena,
però també ens nodrim d’altres estils com
el jazz, George Benson, Horace Silver o
Snarky Puppy, del reggae, metal, hip-hop
o del rock.
Què prefereix un Chameleon, posar-se
en la pell d’altres músics i tocar versions,
o mudar de pell tirant d’originals? Ens
encanten les dues coses, gaudim tocant
versions d’altres artistes i per a nosaltres
és molt gratificant poder tocar temes que
durant tant de temps han sigut la nostra inspiració i veure que som capaços de
portar-les a un escenari, vibrar amb elles i
gaudir aportant el nostre toc personal. Açò
ens ompli molt en l’àmbit musical. A partir d’ara anem a començar a compondre
els nostres propis temes, hem arribat a un
punt en què ho veiem necessari i a més, ens
abelleix. Estan eixint molt bones idees!
València ha sigut sempre ciutat de ska,
d’electrònica i últimament molt indie-hipster, com és l’escena funk a la
ciutat? De debò, prou minoritària. Mai ha
sigut un estil que haja tingut un boom significatiu a València, però a poc a poc amb el
sorgiment d’algunes bandes de funky i fussion,
la gent sembla que vaja interessant-se més
per aquest estil musical.
No et perdes…
Festa de Halloween - Chamaleons
Dissabte 31 - 22:30
La Gramola
C / Baró de Sant Petrillo, 9
facebook / lagramola
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Los 16 peldaños

La cripta del Santo Grial
Alicia Palazón
1965. València
Veïna de Benimaclet des de 2008
Obra publicada
Després de Jornada 65, La lluna entre
les llunes o Scaenam criminis parare,
totes elles escrites en valencià, es dedica
a la investigació literària durant un llarg
període de temps. Los 16 peldaños suposa el seu retorn a la creació.
Per què Los 16 peldaños? Trobava a faltar ficció sobre un objecte excepcional patrimoni dels valencians i que és molt poc
conegut, ací i arreu del món: el Sant Calze
de la Catedral de València. Volia escriure
una història que resultara atractiva i que no

semblara un devocionari. També volia fugir
de la novel·la històrica i, per descomptat,
de la de caràcter esotèric. Em va eixir un
transgénero (en paraules d’Alodia Clemente), un thriller que té com a nucli l’intent
de furt del Sant Calze. La trama transcorre
entre València i Sintra, Portugal, d’on és
l’excèntric Simao Do Carmo. De la novel·la diu Alícia Toledo en Posdata: ‘Des de
la saga d’Indiana Jones al Codi Da Vinci,
la xarrameca en torn aquest calze, amb el
qual Jesucrist va celebrar L’Últim Sopar, és
ara matèria de literatura de consum digna
i en clau valenciana de la mà d’Alicia Palazón. La primera novel·la sobre aquest tresor
que descansa a València, que rescata la seua
rellevància com a peça històrica i artística i,
de pas, enalteix el seu atractiu turístic, que
ja es va donar a l’època medieval’.
Amb un final que genera expectació, ja està
a punt per a l’edició, la segona part titulada
El Laberinto de Ceira.
Voleu llegir un fragment de Los 16 peldaños?
-Todo en marcha. Mañana salgo para Valencia.
A pesar de que llevaba años esperando
aquella noticia se limitó a responder con
un escueto “muy bien” y acto seguido,
colgó el teléfono. Necesitaba reservarse aquel momento en silencio y soledad
para disfrutar y explorar la excitación que
le invadía. Cerró los ojos, acarició con su
palma derecha el cuero de la butaca en la
que se hallaba acomodado e imaginó cuando todo se hubiera consumado. No sentía
necesidad de compartir la emoción que le
embargaba, era suyo, sólo para él, el placer
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y el premio de aquel largo y arduo trabajo
que le llevaría a obtener una recompensa
que había perseguido y planificado obsesiva y minuciosamente. Sin embargo, sabía
que había muchos detalles por ultimar y
que debía estar todo perfectamente fijado
y cualquier circunstancia prevista. Por eso,
Simao Do Carmo se levantó pausadamente
y se dirigió hasta el despacho por los largos
pasillos palaciegos de su casa manteniendo
una actitud comedida y digna, como si los
ojos del mundo le estuvieran observando.
Sus pasos resonaban rítmicos y armoniosos
sobre la noble madera, proyectándose sobre
los frisos y los artesonados del techo con un
eco solemne propio de los prolegómenos
de un acontecimiento realmente especial.
No cesaba de regodearse con la idea de que
muchos lo habían intentado pero sólo él lo
iba a conseguir. Había empeñado más de
un lustro en planificarlo, nada podía fallar.
Requirió la presencia de su secretario y le
esperó contemplando las copas de los árboles de las montañas de Sintra con un aire
marcial, manos a la espalda y pecho henchido, como un general ante las tropas en los
instantes previos al asalto. Al poco sonaron
apagados dos nudillos sobre el roble de la
robusta puerta y el leve sonido al abrirse y
cerrarse. Su secretario esperó en silencio.
Sin mirarle le dio unos nombres y le indicó
que los citara para esa misma tarde con una
hora de diferencia. Inmediatamente, tan
silencioso como había entrado, el asistente
se marchó.
Podeu trobar els seus llibres a...
Llibreria La Rossa
Llibreria La Traca
Llibreria Primado
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tir, però de turista. La idea és romàntica
però errònia. Encara que amb el temps que
dedique a classes i entrenar, a voltes semble
un monjo.
Llavors on? Vaig començar a Bèlgica amb
un professor que convidava regularment a
monjos de Shaolin. Però l’etapa més important va començar el 2007 quan vaig estar per primera vegada a Xina per a aprendre Taijí del mestre Fu NengBin.
Com l’entenies? Saps xinés? Vaig aprendre per no tenir una altra opció. En realitat era molt fàcil entendre al meu mestre:
‘Així, no... així’ PUM i estava en el sòl...

Shen Yi

The best Kung Fu in the Independent
Caliphate of Benimaclet
shenyivalencia.com
facebook / shenyi.valencia
En Benimaclet és probable que hages passat per davant d’una escola de Kung Fu
tradicional sense haver-te’n adonat. Les
úniques pistes són unes lletres xineses i un
cartell a l’estil de les pelis de Kung Fu. El
gimnàs és tan senzill que costa creure que
haja produït uns quants campions nacionals. Dins, sembla un món paral·lel on sonen termes xinesos i hòsties ben donades.
Els alumnes mediten, fan formes o guantean amb la motivació que els dóna el professor de nacionalitat belga, Johan Duquet.
El que tots volem saber: Vas aprendre en
un monestir? Vaig estar en algun mones-

Però no deies Taijí? Sí, poca gent sap que
el Taijí és un art marcial pràctic. Jo vaig
tenir la gran sort d’arribar quan el mestre
va començar a preparar als seus nebots per
a ser professors. Entrenàvem de dilluns
a dissabte entre 8 i 10 hores diàries i tres
quartes parts del temps ens dedicàvem al
combat. La resta era per a meditar i aprendre formes. El tercer any es van ajuntar 4
alumnes més.
Quantes vegades vas estar? Vaig estar 7
anys consecutius durant 2 o 3 mesos d’estiu. Prou per a veure com va canviar el poble. Va passar de no estar asfaltat a tindre
Wifi. Els 4 primers estius van ser els més
durs i els 2 últims donava jo les sessions per
a competició de combat.
Ja que parles de competició. Vas competir a Xina? Sí, vaig competir en formes i
combat en la competició de Taijí més important de Xina (Jiaozuo) els anys 2009,
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2011 i 2013 i vaig aconseguir un total de
7 premis.
Saps altres estils de Kung Fu? Sóc ‘alumne de portes tancades’ del mestre Luo
Dexiu de Taiwan per a Bagua i Xingyi. Tots
dos estils tenen les seues formes i aplicacions per a l’autodefensa. El Bagua és molt
elegant amb molts cercles i espirals mentre
Xingyi és un estil directe i agressiu.
I no et fas un embolic practicant diversos estils? No, perquè els vaig aprendre un
després de l’altre i vaig entendre que es basen en els mateixos principis.
Aleshores a què m’apunte? Depén del que
més t’agrade. El meu objectiu és oferir tots
els aspectes del Kung Fu tradicional des de
la meditació i la salut fins al combat. Els
més frikis poden entrenar fins a 7/8 hores
al dia, o tries una sola opció. Pot ser aprendre les formes de Taijí, Bagua, Xingyi i/o
Shaolin, o el combat esportiu (Sanda i Sanda per a MMA) o si només vols posar-te en
forma, faig unes sessions anomenades Old
Skool Workout.
Doncs hem de provar-ho. I encara que no
t’apuntes, la porta sempre està oberta per a
prendre un bon te.
Johan Duquet
foto: Rafa Blanca
No et perdes...
Shen Yi.
Escola de Kung Fu i arts marcials
C/ d’Albocàsser, 6
685 44 45 34
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ART AL CARRER 23
Urban Interactive Art
#3 Revista setembre

Ix al carrer i troba una diferent cada mes. Participa!
+ art + barri + carrer
facebook / BenimacletArtalCarrer

24 BENIMACLET XICOTET

Arriba la tardor!
Cauen les fulles dels arbres
i tot es torna roig, taronja
i marró.
Tots els meus amics porten
objectes propis d’aquesta
estació.
M’ajudes a trobar-los?
1 PA R _ _ G Ü _ S
2 C _ S T_ N Y E S
3 F_LL_S CAIG_D_S
4 C__AB_SSA
5 M_C_DORÀ DEL
9 D ’ _ _T U B _ E
6 B _ L _T S
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26 TALLERS
música/dansa
teatre
Dilluns
07:00-07:45
8:30
09:00-10:00
9:15
9:25-11:25
10:00
10:00-21:30
10:30-11:30
10:30
11:00
11:00
11:30-13:00
11:35-13:35
12:00
13:00-14:00
15:30
16:25-18:25
16:30-18:30
17:00
17:00
17:00-20:30
17:30-18:30
17:30-18:30
17:30-18:30
17:30-18:30
17:30-18:30
17:30-19:00
17:30-19:00
18:00
18:00-19:00
18:30-19:30
18:30-19:30
18:30-19:30
18:35-20:35
19:00-20:00

salut
xiquetes i xiquets

art
artesania

Meditación matinera (628918477)
Meditación
chi kung
Bagua/Xingyi
Clases de indumentaria Valenciana
Entrenamiento cerebral
Pilates (5 horarios diferentes)
danza desde los 50 años
Pilates
Hatha Yoga. Info: 620221847
Yoga de la risa
danza contemporánea
Clases de indumentaria Valenciana
Taller de Circo. Info: 652645460
Pilates
Pilates
Clases de indumentaria Valenciana
Pilates
Italiano (Nivel 1) Info: 657787793
Metodologia D. del Tiempo
Espai obert amb jocs de taula
Bailando con mis emociones
Circo (a partir de 4 años)
Inglés adultos
Robótica (a partir de 4 años)
Teatro infantil
Qigong
Taller de pintura
Forró (Salsa Brasileña)+Info: 633652647
Ocio infantil teatral
danza contemporánea
Taiji
Yoga
Clases de indumentaria Valenciana
Defensa/condición

jocs
literatura/llengües
Escuela Meme
Asociación Samadhi
La Pina submarina
Shen Yi
Esperanzarecicla
Centre Mompó
Centre Mompó
La Pina submarina
Asociación Samadhi
Fusionart
Centre Mompó
La Pina submarina
Esperanzarecicla
Fusionart
La Pina submarina
A Contar Mentiras
Esperanzarecicla
A Contar Mentiras
Fusionart
Asociación Samadhi
Books n Jocs
Betel
Betel
Betel
Betel
La Pina submarina
Shen Yi
Escuela Meme
Fusionart
Escuela Meme
La Pina submarina
Shen Yi
Escuela Meme
Esperanzarecicla
Shen Yi

25€/mes
37€/mes
36€/mes
30€/mes
25€
13€
40€/mes
20€
35€/mes
35€/mes
20€

25€/mes
25€/mes
15€
30€/mes

25€/mes
-

OCTUBRE 2015 27
19:00-20:30
19:00-20:30
19:00
19:30
20:00
20:00-21:00
20:00-21:30
20:00-22:00
20:30
20:30
21:00
Dimarts
07:00-07:45
09:30-11:00
9:30
10:00-11:00
10.30
11:00-12:00
11:00-12:30
11:00-12:30
11:00
12:00-13:00
12:00
12:00
12:00
13:30
14:30-15:30
15:45-16:45
17:00-20:30
17:15
17:30
17:30-18:30
17:30-18:30
17:30-18:30
17:30-19:00
17:30-19:30
17:30-20:30
17:30-20:30

Meditación y relajación
Taiji
Hatha yoga
Bailes Latinos. Info: 696810012
Tai Chi
Sanda
Teatro adultos
Teatro de las emociones
Condición
Hatha yoga
Teatro y Formación de G. N1 T:697800774

Escuela Meme
Shen Yi
Centre Mompó
Fusionart
Asociación Samadhi
Shen Yi
La Pina submarina
Escuela Meme
Shen Yi
Centre Mompó
Fusionart

Meditación matinera (628918477)
Yoga
Yoga dinámico
Qigong
Danza Clásica
Bagua/Xingyi
Clases de Teatro, matrícula gratis
Reeducación Corporal funcional
Taichi y Chikung. + Info: 679369846
Defensa/condición
Hatha yoga
Pilates. + Info: 647502442
Yoga dinámico
Pilates
yoga
Yoga
Espai obert amb jocs de taula
Yoga Para Niñ@S. + Info: 620221847
Yoga infantil
Capoeira infantil
Programación de video juegos
Yoga Adultos
Poesía Básico
Guerrilla Documental
Experimentación plástica
Grabado y estampación

Escuela Meme
La Pina submarina
Asociación Samadhi
Shen Yi
A Contar Mentiras
Shen Yi
El Club de los Poetas
La Pina submarina
Fusionart
Shen Yi
Centre Mompó
Fusionart
Asociación Samadhi
Asociación Samadhi
La Pina submarina
Escuela Meme
Books n Jocs
Fusionart
Asociación Samadhi
La Pina submarina
Betel
Betel
Escuela Meme
Escuela Meme
Escuela Meme
Escuela Meme

25€/mes
40€/mes
20€
25€
25/mes
50€/mes
40€/mes
30€

25€
45€/mes
35€/mes
35€/més
20€
40€/mes
25€
25€
25€
25€/mes
15€
25€
15€/mes
30€/mes
40€/mes
45€/mes
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música/dansa
teatre
17:45
18:00-19:00
18:00-19:30
18:00
18:30-19:30
19:00-20:00
19:00
19:00
19:15
19:30-21:00
20:00-21:00
20:15
20:30-22:00
20:30-22:00
20:30
21:00
Dimecres
07:00-07:45
8:30
9:15
9:25-11:25
10:00-11:00
10:00-21:30
10:30
11:00-12:00
11:00
11:25-13:35
11:30-13:00
12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
15.30
16:30-17:30
16:50-18:50
17:00-20:30
17:00-20:30

salut
xiquetes i xiquets

art
artesania

jocs
literatura/llengües

Hatha yoga en ingles
Artes escénicas
Clases de Teatro ¡Matricula gratis!
Hatha Yoga. Info: 620221849
Danza urbana
Taiji
Italiano (Nivel 2) Info: 657787793
Yoga dinámico
Pilates
Danza Tribal Fusión
Taiji 2
Pilates
Capoeira Contemporánea
Forró
Yoga dinámico
Teatro y Formación de G. N2 T:697800774

Centre Mompó
Escuela Meme
El Club de los Poetas
Fusionart
La Pina submarina
Shen Yi
Fusionart
Asociación Samadhi
Centre Mompó
La Pina submarina
Shen Yi
Centre Mompó
Escuela Meme
Escuela Meme
Asociación Samadhi
Fusionart

Meditación matinera (628918477)
Meditación
Pilates
Clases de indumentaria Valenciana
Qigong
Pilates (5 horarios diferentes)
Pilates
Taiji
Hatha Yoga. Info: 620221848
Clases de indumentaria Valenciana
Danza contact
Danza-Canto (Libre expresión)
Defensa/condición
Pilates
Pilates
Taiji
Clases de costura a la carta
Espai obert amb jocs de taula
Jocs n Tongues. Tándem idiomas con juegos

Escuela Meme
Asociación Samadhi
A Contar Mentiras
Esperanzarecicla
Shen Yi
Centre Mompó
Asociación Samadhi
Shen Yi
Fusionart
Esperanzarecicla
La Pina submarina
Fusionart
Shen Yi
La Pina submarina
A Contar Mentiras
Shen Yi
Esperanzarecicla
Books n Jocs
Books n Jocs

45€/mes
30€/mes
35€/mes
13€

20€
25€
36€/mes

36€/mes
25€/mes
20€/mes
25€
30€

35€/mes
36€/mes
25€
13€
25€/mes
25€
-

35€/mes
-
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17:30-18:30
17:30-19:00
17:30-19:30
17:30
17:30-18:30
17:30-18:30
17:30-18:30
17:30-18:30
18:00
18:00
18:00-19:00
18:30-19:30
18:30-19:30
19:00
19:00
19:00-21:00
19:00-20:00
19:30-20:30
19:30-21:00
20:00-21:00
20:30
20:30
20:30
20:30-21:30
21:30-22:30

danza oriental
Sanda
Cine y Audiovisual
Yoga para niños (3-6)
Bailando con mis emociones
Circo (a partir de 4 años)
Inglés adultos
Robótica (a partir de 4 años)
Respiración Consciente y Conectada
Sevillanas y Flamenco. Info: 622 125 658
Chi-Kung Fu
danza contemporánea
Yoga
Capoeira Angola. Info: 686732165
Hatha yoga
Clases de costura a la carta
Condición
danza Tribal clásica (ATS)
Creatividad musical
Bagua/Xingyi
Hatha yoga
Pilates
Yoga dinámico
danza oriental
Meditación en movimiento

La Pina submarina
Shen Yi
Escuela Meme
Centre Mompó
Betel
Betel
Betel
Betel
Asociación Samadhi
Fusionart
Escuela Meme
La Pina submarina
Escuela Meme
Fusionart
Centre Mompó
Esperanzarecicla
Shen Yi
La Pina submarina
Escuela Meme
Shen Yi
Centre Mompó
A Contar Mentiras
Asociación Samadhi
La Pina submarina
La Pina submarina

Dijous
07:00-07:45
9:30-11:30
9:30-13:00
09:30-11:00
09:30-11:00
9:30
10:00-11:00
10:30
11:00-12:00
11:00-12:30
11:00
11:40-13:40

Meditación matinera (628918477)
Clases de costura a la carta
Escuela de pintura realista de Benimaclet
Meditación y relajación
Yoga
Yoga dinámico
Qigong
Danza Clásica
Bagua/Xingyi
Clases de Teatro ¡Matricula gratis!
Taichi y Chikung. + Info: 679369847
Clases de costura a la carta

Escuela Meme
Esperanzarecicla
Escuela Meme
Escuela Meme
La Pina submarina
Asociación Samadhi
Shen Yi
A Contar Mentiras
Shen Yi
El Club de los Poetas
Fusionart
Esperanzarecicla

30/mes
30€/mes
26€/mes
7€
20€
20€/mes

25€/mes
30€
40€/mes
35€/mes
40€/mes
35€/mes
25€
30€/mes
25€/mes

40€/mes
25€/mes

25€
45€/mes
35€/mes
20€
-

30 TALLERS
música/dansa
teatre
12:00-13:00
12:00
12:00
12:00
12.30
13:30
15:45-16:45
16:00-18:00
17:00-20:30
17:15
17:30-18:30
17:30-18:30
17:30-18:30
17:30-18:30
17:30-18:30
17:30-19:00
17:30-19:30
17:30
17:30
18:00-19:30
18:10-20:10
18:30-19:30
18:30-20:00
18:30-21:30
19:00-20:00
19:00
19:00
20:00-21:00
20:00-21:00
20:30
20:30-22:00
Divendres
07:00-07:45
8:30
9:30-11:30
09:30-10:30

salut
xiquetes i xiquets

art
artesania

jocs
literatura/llengües

Defensa/condición
Hatha yoga
Pilates. + Info: 647502443
Yoga dinámico
Danza Contemporánea
Pilates
Yoga
Clases de costura a la carta
Espai obert amb jocs de taula
Iniciación al Taekwondo +Info: 622576242
Arte y creatividad (a partir de 2 años)
Capoeira infantil
Expresiones- expresuón plástica para niños
Programación de video juegos
Yoga Adultos
Poesía Medio
Guerrilla Documental
Pilates
Yoga para niños (7-12)
Clases de Teatro ¡Matricula gratis!
Clases de costura a la carta
Artes escénicas
Yoga
Pilates (3 horarios diferentes)
Taiji
Kundalini yoga
Yoga dinámico
Danza Tribal Fusión
Taiji 2
Yoga dinámico
Capoeira Contemporánea

Shen Yi
Centre Mompó
Fusionart
Asociación Samadhi
A Contar Mentiras
Asociación Samadhi
Escuela Meme
Esperanzarecicla
Books n Jocs
Fusionart
Betel
La Pina submarina
Escuela Meme
Betel
Betel
Escuela Meme
Escuela Meme
Asociación Samadhi
Centre Mompó
El Club de los Poetas
Esperanzarecicla
Escuela Meme
La Pina submarina
Centre Mompó
Shen Yi
Centre Mompó
Asociación Samadhi
La Pina submarina
Shen Yi
Asociación Samadhi
Escuela Meme

Meditación matinera (628918477)
Meditación
Clases de costura a la carta
chi kung

Escuela Meme
Asociación Samadhi
Esperanzarecicla
La Pina submarina

40€/mes
25
25€
30€/mes
25€
25€/mes
12€
-

25€/mes
15€/mes
30€/mes
25€
26€/mes
35€/mes
30€/mes

36€/mes
26€/mes
25€

25€
25€/mes

-

OCTUBRE 2015 31
9:30
10:30
10:30-12:00
11:00-13:30
11:00-14:00
11:40-13:40
12:30:-13:30
15:00-18:00
16:30-17:30
17:00-20:30
17:00-20:30
17:00-20:30
17:30-18:15
17:30-18:30
17:30-19:00
18:00-19:30
18:30-19:30
19:00-20:00
19:00-21:00
19:30:-20:00
19:00-21:00
20:00
Dissabte
08:00-08:45
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:30
11:00-13:30
11:00-14:00
11:00-14:00
12:30-13:30
17:00-20:30
Diumenge
08:00-08:45
11:00-13:30
17:00-20:30
17:00-20:30
20:00

Metodologia D. del Tiempo
Asociación Samadhi
Pilates
Asociación Samadhi
Reeducación Corporal funcional
La Pina submarina
Espai obert amb jocs de taula
Books n Jocs
Huerto ecológico
Escuela Meme
Clases de costura a la carta
Esperanzarecicla
danza desde los 50 años
La Pina submarina
Huerto ecológico
Escuela Meme
Taiji
Shen Yi
Espai obert amb jocs de taula
Books n Jocs
Kids n Jocs. Espai lúdic pels més xiquets/es Books n Jocs
Liga Wikiduca
Books n Jocs
Manualidades con papel
Escuela Meme
aprende percusión hablando inglés
La Pina submarina
Sanda
Shen Yi
Escritura Creativa
Escuela Meme
danza urbana
La Pina submarina
Condición
Shen Yi
Encuentros de sema-ceremonia Sufi
Escuela Meme
danza Tribal clásica (ATS)
La Pina submarina
Ilustración
Escuela Meme
Cubba
Centre Mompó
Meditación matinera (628918477)
Teatro infantil
Capoeira padre e hijo (3-5 años)
Danza Tribal Fusión
Espai obert amb jocs de taula
Grabado y estampación
Jocs Al Carrer.
Capoeira adultos
Espai obert amb jocs de taula

Escuela Meme
La Pina submarina
La Pina submarina
La Pina submarina
Books n Jocs
Escuela Meme
Pl. Benimaclet
La Pina submarina
Books n Jocs

Meditación matinera (628918477)
Espai obert amb jocs de taula
Espai obert amb jocs de taula
Jocs A Go Go. Juega con otros jugones
Encuentro de Malabaristas

Escuela Meme
Books n Jocs
Books n Jocs
Books n Jocs
Fusionart

25€
35€/mes
20€/mes
25€/mes
20€/mes
-

25€/mes
30€/més
15€/mes

-

40€/mes
24€/mes

25€/mes
25€/mes
45€/mes
30€/mes

A Contar Mentiras 32 CEI Betel
33 Café de Coco
Al-Paladar
3 Alegre Conchita
34 Caminito
4 Al Sol, a mano
35 Carabasser
5 Books n Jocs
36 Carabasseta
6 La Bufala
37 C. E. Gestálticas
7 Caixa Fosca
38 Confusión Festival
8 Café Cronopio
39 Cotó
9 Centre Mompó
40 El Aprendiz
10 CIM Benimaclet
41 Farmacia S. Petrillo
11 Chico Ostra
42 Gioconda
12 Club de los Poetas 43 Glop
13 EnBabia
44 Gruseco
14 Escuela Meme
45 La Mareta
15 Esperanzarecicla
46 La tienda de Bofi
16 Fusionart
47 La Torraeta
17 La Gramola
48 Libreria Gaia
18 Itamora
49 Murta
19 Kaf Café
50 Ochovideos
20 Loca Bohemia
51 Shen Yi
21 London
52 Sudestada Tattoo
22 La Ola Fresca
53 Suerte Loca
23 La Pentola
54 Torino
24 La Pina Submarina 55 Trencadís
25 La Rossa
56 Vuelta de Tuerca
26 As. Samadhi
27 Taller Música Jove
28 Teatre Círculo
AV As.Veïns i Veïnes
29 Teatre Lluerna
de Benimaclet
30 El Terra
31 Tulsa Café
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Com arribar a Benimaclet
A peu, en bici o en transport públic!
Metro 3 i 9 (Benimaclet i Machado)
Tramvia 4 i 6 (Benimaclet i V. Zaragozà)
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34 AGENDA
exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania
llengües/xarrada
literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa

Dijous 1
Exposició de pintura Fe2O3, de Vero Bootello
Exposicion dibujos inma sanchez
14:00
Martes -Viernes Menu Estudiantil plato +bebida
17:30
Inicio de grupo de yoga de niños (7-12)
20:00
Speak English’
20:00
jam session
20:30
Romeo (o Julieta dormida) de J.J. Morale "Tate"
21:00
Les nits de Al-Paladar
21:30
micro abierto cantautores, poesia y versiones
21:30
Natali McPears & Pablo Monleón Soul and R&B
21:30
MacroJueves: Cenas MacroBIÓticas
21:30
“Kancaneo Teatro” (Improvisación Teatral)
22:00
Besarabia (balcánica-klezmer)
23:00
Dos animales
Divendres 2
16:30
Inicio de curso de tarot
17:00
Taller de quiromasaje
18:00
Aprende a usar tu máquina de coser
18:30
Café y Psicoanálisis, todo lo que nunca te atreviste a preguntar!
19:00
Aprende a tejer con los brazos
20:00
Sonidos 60's (tarde/noche)
20:00
Poetas a escena. Isabel García Canet i Antoni Defez
20:30
Los Fusiles de la Sra. Carrar de Bertold Brecht
20:30
Inauguración "Prints, picks andinks"
21:00
Les nits de Al-Paladar
21:30
Noche de jazz con Carlos Gonzalbez y Juan Alegre
21:30
Ana Elena Pena & Gilbertástico en concierto.
21:30
Concierto: "Javier Zamora" (Flamenco Trío)
23:00
Concierto o monologo por definir
23:30
DJ: (Clásicos Españoles para bailar).
23:30
Música para bailar a cargo de los profesores de bailes

CIM
itamora
La Bufala
Centre Mompó
La Ola Fresca
Loca Bohemia
Teatro Círculo
Al Paladar
kafcafe
Café Cronopio
Café Cronopio
Fusionart
enBabia
London

5€
5€
10€
12-20€
7€/eco

-

Centre Mompó
250€
Centre Mompó
Esperanzarecicla
23€
Café Cronopio
Al sol, a mano
12€
Tulsa
Teatre llueRNa
7€
Teatro Círculo
8€
Chico Ostra
Al Paladar
12-20€
kafcafe
Café Cronopio
Fusionart
3€
Loca Bohemia
Fusionart
Fusionart

36 AGENDA
exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania
llengües/xarrada
literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa

Dissabte 3
10:00
Taller de yoga: Fluir sin lucha
Centre Mompó
20€
11:00
La Paraeta Confusa: Rastro todo el dia
4B&M.Giner 9
18:00
El principito KIDS (0-7 años)
Pina Submarina
5€
18:00
Sal de mar. Cia. Teatre llueRNa
Teatre llueRNa
5-7€
19:30
Bolas Vaginales y suelo pélvico
Alegre Conchita
19:30
Pina Submarina
5€
Dimecres
10 jam de danza con música en directo
20:00
Odd Cherry Pie concierto acústico
Tulsa
4€
20:30
Los Fusiles de la Sra. Carrar de Bertold Brecht
Teatro Círculo
10€
21:00
Les Nits de Al-Paladar
Al Paladar
12-20€
21:30
valencia escribe
kafcafe
21:30
ONMO: After Jazz!
Café Cronopio
3€
21:30
4°"Fiesta Anual Talleres Fusionart" Espectáculo+Dem...Fusionart
23:00
concierto kifi
Loca Bohemia
Diumenge 4
11:00
Let’s Brunch!
La Ola Fresca
10€
12:00
Sal de mar. Cia. Teatre llueRNa
Teatre llueRNa
5-7€
17:00
Tulsa Market: compraventa de cachivaches, vintage... Tulsa
18:00
Sal de mar. Cia. Teatre llueRNa
Teatre llueRNa
5-7€
18:00
Teatro P/Bebes - 0 A 4 Años “Sueños De Papel" + Taller Fusionart
3€
18:00
Torneo de Gobb'it
Books n Jocs
2-3€
18:00 11
El principito KIDS (0-7 años)
Pina Submarina
5€
Dijous
20:00
Aperitiamo! Barra libre gastronomia italiana
La Pentola
20:00
"Encuentro de Malabaristas y Aprendices"+Info 697800774 Fusionart
20:30
Los Fusiles de la Sra. Carrar de Bertold Brecht
Teatro Círculo
10€
Dilluns 5
18:30
Taller pre Confusion Fest: Mediación artística, movimientoC/M.Giner 9
20:00
Trivial
Tulsa
21:00
“Taller Gratuito de Teatro” N/Inicial +Info: 697800774 Fusionart
21:30
OpenJam Session, abierta a todos los estilos
Café Cronopio
Dimarts 6
10:30
Gorrito de ganchillo con orejitas
Al sol, a mano
10€
16:00
Taller de reflexología podal
Centre Mompó
18:00
Contes medievals
La Pentola
18:30
Taller pre Confusion Fest: Mediación artística, mov.
C/M.Giner 9
-

3-9 OCTUBRE37
19:00
presentacion cosmetica natural
itamora
19:15
Taller de shiatsu
Centre Mompó
20:00
Cocktail Day
London
21:00
Gratuito de Teatro” Nivel II +Info: 697800774 Fusionart
Dissabte“Taller
6
Degustación comida brasileña
Tulsa
3€
21:00
21:30
Micro abierto cantautores, poesia y versiones
kafcafe
21:30
Impro-Jazz! Con la The Jazzy Jammin' Band
Café Cronopio
Dimecres 7
Ginclub
London
12:00
Taller de Danza-Canto +info 622649285
Fusionart
17:30
Inicio de grupo de yoga de niños (3-6)
Centre Mompó
17:30
Sesión de Cuentacuentos para toda la familia!
Café Cronopio
2€
18:30
Taller pre Confusion Fest: Mediación artística, movimientoC/M.Giner 9
20:00
Miércoles de Microprecios: Quinto y Tapa 1,50€
Café Cronopio
1,5€
21:00
Degustación comida japonesa(8 piezas de sushi)
Tulsa
3€
21:30
Mitos perdidos, piano y poesia
kafcafe
22:30
Jazz ta " noche de jazz"
La Gramola
Dijous
8
Diumenge
7
20:00
Speak English’
La Ola Fresca
5€
20:00
Jam session
Loca Bohemia
20:30
Tapas caseras al Chico Ostra: tapa 1 €.
Chico Ostra
1€
21:00
Les NIts de Al-Paladar
Al Paladar
12-20€
21:30
micro abierto cantautores, poesia y versiones
kafcafe
21:30
Raíces, Gospel & Blues!
Café Cronopio
21:30
MacroJueves: Cenas MacroBIÓticas
Café Cronopio 7€/ecos
21:30
Teatro: “Test” (Espectáculo Clown para adultos)
Fusionart
22:00
Toni Steal (alternativa/Alemania)
enBabia
22:30
La Gramola
Dilluns 8Jam de improvisación
23:00
Bluestafaris
London
23:45
Fiesta de autofinanciación Confusion Festival
Miniclub
Divendres 9
18:00
de Microprecios: Quinto y Tapa 1,50€
Café Cronopio
1,5€
DimartsViernes
9
20:00
Sonidos 60's (tarde/noche)
Tulsa
20:00
60 minuts ambs Fuster i Estellés
Teatre llueRNa
7€
20:30
danza con Noelia Arcos
kafcafe
20:30
Los Fusiles de la Sra. Carrar de Bertold Brecht
Teatro Círculo
8€
21:00
Les Nits de Al-Paladar
Al Paladar
12-20€
23:00
concierto o monologo por definir
Loca Bohemia
-

38 AGENDA
exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

10-14 OCTUBRE
salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania
llengües/xarrada
literatura
cultures

Dissabte 10
18:00
Animalets. Cia. Edu Borja
20:30
Los Fusiles de la Sra. Carrar de Bertold Brecht
21:00
Les Nits de Al-Paladar
21:30
Slam VLC Poetry
21:30
IYARGUI (Trio) Latin Jazz desde Rotterdam!
23:00
concierto acoplados
Diumenge 11
11:00
Let’s Brunch!
12:00
Animalets. Cia. Edu Borja
17:00
Tulsa Market: compraventa de cachivaches,vintage...
18:00
Animalets. Cia. Edu Borja
18:00
jam de danza contact
20:30
Los Fusiles de la Sra. Carrar de Bertold Brecht
Dilluns 12
11:00
Espai obert amb jocs de taula
20:00
Aperitiamo! Barra libre gastronomia italiana
20:00
Trivial
21:30
OpenJam Session, abierta a todos los estilos
Dimarts 13
11:00
Bolo Granny
17:30
Filosofarte! (Café Filosófico)
19:00
Taller de quiromasaje
20:00
Cocktail Day
21:00
Degustación comida mexicana
21:30
micro abierto cantautores, poesia y versiones
21:30
Impro-Jazz! Con la The Jazzy Jammin' Band
Dimecres 14
Ginclub
17:30
Sesión de Cuentacuentos para toda la familia!
20:00
Miércoles de Microprecios: Quinto y Tapa 1,50€
21:00
Degustación comida japonesa(8 piezas de sushi)
21:30
mitos perdidos, piano y poesia
22:30
Hot Water " blues & country"

gratuït
passa gorra
consumició inclosa

Teatre llueRNa
Teatro Círculo
Al Paladar
kafcafe
Café Cronopio
Loca Bohemia
La Ola Fresca
Teatre llueRNa
Tulsa
Teatre llueRNa
Pina Submarina
Teatro Círculo
Books n Jocs
La Pentola.
Tulsa
Café Cronopio

5-7€
10€
12-20€
-

3€
10€
5-7€
5-7€
5€

10€
-

Al sol, a mano
Café Cronopio
Centre Mompó
London
Tulsa
kafcafe
Café Cronopio

15€
4€ 5€

London
Café Cronopio
Café Cronopio
Tulsa
kafcafe
La Gramola

2€
1,5€
3€
-

3€
-

40 AGENDA
exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania
llengües/xarrada
literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa

Dijous 15
12:00
“Clase Gratuita de Pilates” + Info: 647502442
Fusionart
20:00
Speak English’
La Ola Fresca
20:00
jam session
Loca Bohemia
21:00
Les Nits de Al-Paladar
Al Paladar
21:30
micro abierto cantautores, poesia y versiones
kafcafe
21:30
Iván Cervera, música de autor-pop-folk.
Café Cronopio
21:30
MacroJueves: Cenas MacroBIÓticas
Café Cronopio
21:30
"El Show que vale la Pena… de Muerte" (Humor y Terror) Fusionart
22:00
Tarquim (jazz contemporaneo)
enBabia
22:30
Jam de improvisación
La Gramola
Divendres 16
18:30
Café y Psicoanálisis, lo que nunca te atreviste a preguntar! Café Cronopio
18:30
Iniciación al punto
Al sol, a mano
19:00
Taller de quiromasaje
Centre Mompó
19:30
Tuppersex Alegre
Alegre Conchita
20:00
Zapatos Rojos: Charla-debate (Violencia de Género) Fusionart
20:00
Sonidos 60's (tarde/noche)
Tulsa
20:00
MAT (Mimodrama) Cia Santiago Rado
Teatre llueRNa
20:30
Subterfugio de Sergi Juezas; cía Cami de Nora
Teatro Círculo
21:00
Les Nits de Al-Paladar
Al Paladar
21:00
Saul Ska-ba, + música en directo. Pintxas y Pintxos!
Café Cronopio
21:30
Road Ramos
kafcafe
21:30
Concierto: “Abuení” (Músicautora con guiños en poesía)
Fusionart
23:00
concierto blau llampec
Loca Bohemia
23:30
DJ & VJ: Dragón (Dub/ Reggae/ Dancehall)
Fusionart
Dissabte 17
10:30
BeniConfusión Festival BRUNCH con crepes! ¡Todo el día! La Ola Fresca
11:00
Benimaclet Confusion Festival
Benimaclet
11:00
Aprende a usar tu cámara réflex + info@musamovies.com Fusionart
11:00
Taller de arquitectura para niñ@s
Betel
11:30
Cata de vinos ecologicos+ maridaje + botella de vino La Carabasseta
12:00
Conta-contes infantil "Contes contentos"
La Rossa
17:00
Programación conFusión
Fusionart
18:00
Sal de mar. Cia. Teatre llueRNa
Teatre llueRNa

5€
12-20€
7€/ecos
5€

20€
5€

7€
8€
12-20€
5€
-

2-10€
29€
10€

5-7€

15-20 OCTUBRE
19:00
"Presentació del llibre "Milonga de Tardor"
20:00
Gilberto & amigos concierto acústico
20:00
Concert de la Big Band del CIM
20:30
Subterfugio de Sergi Juezas; cía Cami de Nora
21:00
Les Nits de Al-Paladar
21:30
Noche Argentina: TANGO y Picadita!
23:00
La Peluquera
23:00
concierto o monologo por definir
23:30
DJ & VJ: Dragón (Dub/ Reggae/ Dancehall)
Diumenge 18
10:30
BeniConfusión Festival BRUNCH con crepes! ¡Todo el día!
11:00
Benimaclet Confusion Festival
11:00
Aprende a usar tu cámara réflex + info@musamovies.com
12:00
Sal de mar. Cia. Teatre llueRNa
17:00
Programación conFusión
17:00
Tulsa Market: compraventa de cachivaches, vintage
18:00
Torneo de Camel Up
18:00
Sal de mar. Cia. Teatre llueRNa
18:00
Concert de la Rondalla del CIM
19:00
Concert de l'Orquestra del CIM
19:30
Sorteo Final Gymkana Confusion fest
20:00
Aperitiamo! Barra libre gastronomia italiana
20:00
"Encuentro de Malabaristas y Aprendices"+Info 697800774
20:30
Subterfugio de Sergi Juezas; cía Cami de Nora
22:30
Guateque en la gramola, selección de música en vinilo
Dilluns 19
20:00
Trivial
20:30
al vaivén de mi carreta. Hungria terra de confluéncias
21:30
Valenéncia batega. Entrevista a un refugiat i activista Kurd
21:30
OpenJam Session, abierta a todos los estilos
Dimarts 20
11:00
Bolo Granny
17:30
Filosofarte! (Café Filosófico)
18:00
Taller de reflexología podal
20:00
Cocktail Day
21:00
Degustación comida brasileña
21:30
micro abierto cantautores, poesia y versiones
21:30
Impro-Jazz! Con la The Jazzy Jammin' Band

La Rossa
Tulsa
CIM
Teatro Círculo
Al Paladar
Café Cronopio
London
Loca Bohemia
Fusionart
La Ola Fresca
Benimaclet
Fusionart
Teatre llueRNa
Fusionart
Tulsa
Books n Jocs
Teatre llueRNa
CIM
CIM
Books n Jocs
La Pentola.
Fusionart
Teatro Círculo
La Gramola

41

4€
10€
12-20€
-

2-10€
29€
5-7€

2-3€
5-7€

10€

Tulsa
kafcafe
kafcafe
Café Cronopio
Al sol, a mano
Café Cronopio
Centre Mompó
London
Tulsa
kafcafe
Café Cronopio

-

15€
4€
3€
-

42 AGENDA
exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania
llengües/xarrada
literatura
cultures

Dimecres 21
17:30
Sesión de Cuentacuentos para toda la familia!
20:00
Miércoles de Microprecios: Quinto y Tapa 1,50€
20:00
Concursong, famfarronea de cultura músical
20:00
Club de lectura: Sueños en el umbral
21:30
mitos perdidos, piano y poesia
23:00
London Comedy Jam
Dijous 22
20:00
Jam session
20:30
Ciclo: "El Teatro visto por el Cine" Jesús de Montreal
20:30
Recital de poesía de La tinta vino.
21:00
Les Nits de Al-Paladar vol.2
21:00
Degustación comida japonesa(8 piezas de sushi)
21:30
micro abierto cantautores, poesia y versiones
21:30
Jacob Helps: Afro-Irish Soul
21:30
MacroJueves: Cenas MacroBIÓticas
21:30
Teatro: “Tr3s En Barca” (Humor, Teatre en Valencià)
22:00
Pere Peiro & Eduard Marquina (swing-jazz)
22:30
Jam de improvisación
23:00
ELVISent i els jornalers (tributo a Elvis)
Divendres 23
18:00
Cuello express
18:30
Quinto Aniversario La Ola Fresca ‘Pirate Party’
18:30
Café y Psicoanálisis, todo lo que nunca te atreviste a preguntar!
19:30
Fantasías Eróticas
20:00
Sonidos 60's (tarde/noche)
20:00
Engañando a los amigos. Cia. Francisco Deterioro
20:30
Subterfugio de Sergi Juezas; cía Cami de Nora
21:00
Les Nits de Al-Paladar vol.2
21:30
Luis Carillo. Acústico
21:30
Noche Flamenca: Rafael Vargas Trío.
21:30
“JJ Llombart & the Frabers” (Folk, Rock, Blues)
23:00
concierto Juan Carlos Mota
23:30
DJ: (Clásicos del Rock).

gratuït
passa gorra
consumició inclosa

Café Cronopio
Café Cronopio
La Gramola
Libreria Gaia
kafcafe
London

2€
1,5€
3€

Loca Bohemia
Teatro Círculo
Chico Ostra
Al Paladar
Tulsa
kafcafe
Café Cronopio
Café Cronopio
Fusionart
enBabia
La Gramola
London

2€

3€

12-20€
3€
7€/ecos

-

Al Sol, a mano
10€
La Ola Fresca
Café Cronopio
Alegre Conchita
5€
Tulsa
Teatre lueRNa
7€
Teatre Círculo
8€
Al-Paladar
12-20€
kafcafe
Café Cronopio
Fusionart
Loca Bohemia
Fusionart

21-27 OCTUBRE 43
Dissabte 24
Dia del Socio
Books n Jocs
11:00
Cinturón de macramé
Al sol, a mano
10€
16:30
Manualidades de otoño y vocabulario Inglés
La Ola Fresca
5€
Caputxeta més enllà del bosc. Cia. LlueRNa Teatre
Teatre llueRNa
5-7€
18:00
19:00
Presentació del poemari "El alma de mis dias"
La Rossa
19:00
Concierto meditación cuencos
Samadhi
8-10€
19:30
Inauguración Exposición "Microorganismos Pictóricos"La Gramola
20:00
Jùlia concierto acústico
Tulsa
4€
20:30
Subterfugio de Sergi Juezas; cía Cami de Nora
Teatro Círculo
8€
21:00
Les Nits de Al-Paladar vol.2
Al Paladar
12-20€
21:00
"Hip Hop Party" Concierto Rap "Fuera de contexto crew" Fusionart
2€
21:30
circorama teatre
kafcafe
21:30
Sami Jnf + Javier BluesBoy!
Café Cronopio
23:00
Dj Jose'Ra (Special K Crew) + Batallas de breakdance Fusionart
2€
23:00
concierto “clau de swing”
Loca Bohemia
Diumenge 25
11:00
Let’s Brunch!
La Ola Fresca
10€
12:00
Caputxeta, més enllà del bosc. Cia. LlueRNa Teatre
Teatre llueRNa
5-7€
13:00
Brunch. Buffet libre.
Chico Ostra
6€
17:00
Tulsa Market: compraventa de cachivaches, vintage
Tulsa
17:30
“Crecer con Arte” P/niñ@s de 5 a 8 años +Info: 664455864 Fusionart
10€
18:00
Caputxeta, més enllà del bosc. Cia. LlueRNa Teatre
Teatre llueRNa
5-7€
18:00
Los cuentos de mi abuelo
Pina Submarina
2€
18:30
Encuentro de Malabaristas y Aprendices+Info 697800774 Fusionart
20:00
Aperitiamo! Barra libre gastronomia italiana
La Pentola
20:00
Balboa, tarde de baile swing
La Gramola
Dilluns 26
20:00
Trivial
Tulsa
20:00
Club de lectura: Barón rampante
Libreria Gaia
21:00
Los lunes al sol naciente: cena japonesa.
Chico Ostra
12€
21:30
OpenJam Session, abierta a todos los estilos
Café Cronopio
Dimarts 27
9:45
Aprende a usar tu máquina de coser
Esperanzarecicla
23€
10:30
Mitones de ganchillo
Al sol, a mano
10€
14:00
Dia del Canolo Siciliano. 6 tipos de canolos a 4 euro La Bufala
4€
17:30
Filosofarte! (Café Filosófico)
Café Cronopio 4€
18:00
Aprende a usar tu máquina de coser
Esperanzarecicla
23€
18:30
Charla y experiencia vivencial de sonido.
Centre Mompó

44 AGENDA
exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania
llengües/xarrada
literatura
cultures

20:00
Noche de comedia
20:00
Cocktail Day
21:00
Degustación comida brasileña
21:30
micro abierto cantautores, poesia y versiones
21:30
Impro-Jazz! Con la The Jazzy Jammin' Band
Dimecres 28
Ginclub
14:00
Dia del Canolo Siciliano. 6 tipos de canolos a 4 euros
17:30
Sesión de Cuentacuentos para toda la familia!
20:00
Miércoles de Microprecios: Quinto y Tapa 1,50€
21:30
Carlos Vudú cancion de autor
22:30
Swing time "jazz manouche, gipsy jazz"
Dijous 29
14:00
Dia del Canolo Siciliano. 6 tipos de canolos a 4 euros
18:00
Cuello de trenzas
20:00
Speak English’
20:00
jam session
21:00
Degustación comida japonesa(8 piezas de sushi)
21:30
micro abierto cantautores, poesia y versiones
21:30
Blues-eyed Soul
21:30
MacroJueves: Cenas MacroBIÓticas
21:30
"Manual del Perfecto Vanguardista"Clown para adultos
22:00
Eyes, Mateo Rived: cuarteto(fusion jazz)
21:00
Les Nits de Al-Paladar vol.2
22:30
Jam de improvisación
Divendres 30
14:00
Dia del Canolo Siciliano. 6 tipos de canolos a 4 euros
18:30
Café y Psicoanálisis, lo que nunca te atreviste a preguntar!
20:00
Alternativas Ecosaludables para la menstruación
20:00
Sonidos 60's (tarde/noche)
20:00
Xavi Sarrià i Feliu Ventura
20:30
Romeo (o Julieta dormida) de J.J. Morale "Tate"
21:00
Les Nits de Al-Paladar vol.2
21:30
Alberto Alcalá cancion de autor
21:30
Angel Robledillo: Música de autor.

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
La Pentola
London
Tulsa
kafcafe
Café Cronopio

3€
-

London
La Bufala
Café Cronopio
Café Cronopio
kafcafe
La Gramola

4€
2€
1,5€
-

La Bufala
Al sol, a mano
La Ola Fresca
Loca Bohemia
Tulsa
kafcafe
Café Cronopio
Café Cronopio
Fusionart
enBabia
Al Paladar
La Gramola

4€
10€
5€
3€
7€/ecos

12-20€

La Bufala
10€
Café Cronopio
Alegre Conchita
Tulsa
Teatre llueRNa
10€
Teatro Círculo
8€
Al Paladar
12-20€
kafcafe
Café Cronopio

28-31 OCTUBRE 45
21:30
Concierto: "El Cigarra" (Nuevo Flamenco... )
Fusionart
23:00
concierto o monologo por definir
Loca Bohemia
Dissabte 31
11:00
Capazo de trapillo
Al sol, a mano
14:00
Dia del Canolo Siciliano. 6 tipos de canolos a 4 euros
La Bufala
17:00
Halloween ‘Cook Party’ Children and Adults
La Ola Fresca
18:00
Titelles i marionetes. Cia. LlueRNa Teatre
Teatre llueRNa
20:00
Atlàntic concierto acústico
Tulsa
20:30
Romeo (o Julieta dormida) de J.J. Morale "Tate"
Teatro Círculo
21:00
Les Nits de Al-Paldar vol.2
Al Paladar
21:00
“Fiesta Concursos Halloween” Premios en Cubalitros…Fusionart
21:30
Danny Boy & Raoul T-Bonski, el mejor Blues!
Café Cronopio
21:30
“Curas Hinchables"+ Maquillaje Artístico 2€
Fusionart
22:30
Fiesta de Halloween! Chameleons "terror, soul & funk"La Gramola
23:00
Concierto de Halloween "Los Guapos"
London
23:00
concierto swordfish
Loca Bohemia
23:30
DJ: Satán. Disfrazadxs Gratis, Sin disfraz 2€ P/maquillaje Fusionart

10€
4€
12€
5-7€
4€
10€
12-20€

-
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A Contar Mentiras
Escola de dansa

C/ Leonor Jovani, 12
Dl-Dv 10:30-20:30
685 463 757
facebook / Acontarmentiras
acontarmentiras.com
Si véns a comptar mentides és perquè no
busques una escola de dansa clàssica, contemporània, infantil i de pilates estricta,
de poses i manierismes. És perquè treballes amb rigor i dedicació. És per parlar
amb Santi. És per deixar la bici dins. És
perquè t’agrada anar a tu, als teus fills i
als teus pares. És perquè saps que cedeixen l’espai com a residència artística.
És perquè reivindiques tot allò que una
coixa pot fer en la dansa. Només tu, tal
com eres.

Al-Paladar

Taverna i take away
C/ Jaume Esteve Cubells, 5
Dl+Dx+Dg 12:30-17h Dj-Ds 21-23:30
96 338 93 39
facebook / AlPaladar
al-paladar.com
Sembla que en Al-Paladar han encertat
amb la recepta per a fer que es detinga
el temps. Els responsables de tal descobriment són Dario, María i Lorena. Tres
persones amb tres principis, un objectiu
i un secret. Els seus principis: el respecte
al medi ambient, la proximitat i la qualitat del producte. El seu objectiu: menjars
sans, casolanes, saboroses, assequibles per
a totes les butxaques. I el seu secret: productes ecològics, de temporada i coccions
lentes.

47

La Alegre Conchita

Projecte educatiu i sexològic

Al Sol, a mano
Artesania i punt

C/ Sant Esperit, 8
Dl-Dv 10:30-14h 17-21h Ds 11-14h
655 641 515
facebook / la.a.conchita
laalegreconchita.com

C/ Enric Navarro, 27
Dl-Dv 10-13:30 17-20:30 Ds 10-14h
96 001 77 33
facebook / alsolamano
alsolamano.com

La Alegre Conchita, naix per a ocupar un
buit, per a dissipar els tabús entorn d’una
qüestió fonamental: la sexualitat.
Estem en un lloc diferent, on tant hòmens
com dones poden trobar-se a si mateixos.
Elena i Raquel, dues sexòlogues i educadores socials, regenten aquest singular
lloc on no falta la confiança, l’humor i les
ganes d’ajudar a superar pors i prejuís. Un
lloc on la gent és més feliç, més alegre,
com la protagonista de la famosa cançó:
La Viuda Conchita.

Quan arriba la tardor i el fred està apropant-se, és quan les nostres iaies sabien
que era l’hora de fer la roba per a quan
arribe l’hivern. A poc a poc les tradicions
basades en l’artesania i el coneixement de
pares i mares a fills i filles han anat retirant-se. Però no tot s’ha perdut. Al Sol,
a mano és una tenda de llana on l’artesania conviu amb la modernitat. On venen tot el relacionat amb el punt, drapet,
ganxet... Totes, tècniques de hui i d’ahir
per a les generacions de hui i de demà.
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Books n Jocs

Espai lúdic i tenda de jocs
C/ d’Utiel, 6
Dl-Dg 17-21h Dv-Ds 11-14h 17-21h
684 36 03 41
facebook / booksnjocs
booksnjocs.com
Arribem a un espai amb prestatgeries plenes de jocs de taula. Trobem a un grup
d’amics de tota la vida que dia rere dia es
reuneixen ací per a jugar, a una xiqueta
que es riu perquè acaba de guanyar a sa
mare i a un autèntic apassionat dels jocs
de taula parlant amb un nou amic sobre
les regles d’un joc. Books n Jocs és una
tenda però també un lloc on aquestes persones es troben, un lloc d’encontre de menuts i menudes, de joves i majors, de pares
i mares, on només hi ha un pretext, jugar!

La Bufala

Restaurant napolità
C/ Real Acadèmia C. Valenciana, 4
Dx-Dl 13-00h
96 006 47 09
facebook / labufalabenimaclet
La Bufala és més que un restaurant, més
que una pizzeria, és un lloc que et transporta a una altra part del món. En el mediterrani conviuen moltes cultures, molts
sabors i olors.
En entrar ací viatgem a Nàpols, lloc que
va veure nàixer a la pizza i a Ernesto, el
seu cuiner. De totes les pizzes, ell prefereix
la clàssica, la genuïna, la pizza Margarita;
amb la mozzarella de búfala, la tomaca de
les faldes del Vesuvi i la coronació de fulls
d’alfàbega.
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Caixa Fosca
Estudi creatiu

C/ Enric Navarro, 1
Dl-Dv 10-14h 17-20h
646 258 992
facebook / caixafosca
caixafosca.com
Passant per davant d’aquest xicotet lloc de
Benimaclet és impossible no preguntar-se: Què és aquest lloc? Caixa Fosca?
Però, si està ple de llum!
A l’altra part del vidre, dues persones treballen intensament, mà a mà, són Julia i
Sven. Dues persones que han vingut de
molt lluny però que han trobat a Benimaclet sa casa i sa família. La seua professió:
la fotografia, la fotografia humana, aquella que extrau de la gent el que hi ha al
seu interior.
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Café Cronopio
Café-llibreria

C/ Baró de Sant Petrillo, 46
Dm-Dx 17-00 Dj-Ds 17-1:30 Dg 17-23
96 064 17 17
facebook / CafeCronopio
Què és un cronopio? És una paraula inventada per Julio Cortázar. Descriu un
tipus de personatge a contracorrent de
la societat. Els que arriben tard, els que
perden les coses i les troben, els que els
agrada la música, els llibres, els que prefereixen viure un record que estar darrere
d’una càmera de fotos. Cortázar entenia
què era perquè es va passar la vida intentant ser u. Potser, a Laura li passa el mateix. Dia rere dia, intenta viure vivint. Ser
un cronopio.

Centre Mompó
Teràpies naturals

C/Arquitecte Arnau, 11
Dl-Dv 10-14h, 15-20h Ds 10-14h
96 113 20 51
facebook / centreMompó
centreMompó.es
Pere Mompó, de Sueca, després d’anys
com a mecànic va veure que ell no estava
destinat a reparar màquines i aparells.
Amb 21 anys ho va veure clar i va fer de
la seua missió en la vida, arreglar a les
persones, alliberar-les de les seues preocupacions, angoixes i malalties. Tot això
a base de teràpies naturals, massatges, osteopatia, ioga, pilates... Pere i el seu equip
ho tenen clar: les persones poden curar-se
a si mateixes, en les seues mans està el fet
de sentir-se millor dia a dia.
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Centre Instructiu Musical
Escola de música

C/ Baró de Sant Petrillo, 14
Dl-Dg 9-00h
96 369 17 03
facebook / cimbenimaclet
cimbenimaclet.com
El Centre Instructiu Musical de Benimaclet és una societat centenària que acull
moltes agrupacions lligades totes a la
música. La banda simfònica, l’orquestra
(amb les corresponents agrupacions juvenils), la rondalla, la Big Band i el cor
són algunes d’elles. El CIM, a més, té una
missió molt important: articular la vida
social dels veïns i les veïnes del barri. La
seua història i la seua agenda molt ampla
d’esdeveniments fan d’aquest espai el verdader cor del barri.
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Chico Ostra
Café-llibreria

C/ Músic Belando, 15
Dl-Dj 18-00h Dv-Ds 18-1:30h Dg 12-15h
960 719 944
facebook / chicoostra
chicoostra.com
Raquel no s’ha convertit en un llit com
la xica de La Melancòlica Mort del Xic
Ostra de Tim Burton, però ha aconseguit que el seu lloc, una cafeteria-llibreria
a Benimaclet, siga com una novel·la. La
proporció allargada del local fa que anem
capítol a capítol descobrint històries i
anècdotes. Nosaltres, per la nostra banda,
llegim aquesta novel·la línia per línia seguint les seues prestatgeries. Prenem una
copa de vi assentats, comptant i escoltant
les nostres pròpies històries.

El Club de los Poetas
Escola de teatre

C/ Germans Villalonga, 19
Dl-Dv 11-14h 18-22h Ds-Dg 20h
625 995 009
facebook / El-Club-de-Los-Poetas
Arribem a un local en un carrer del barri
de Benimaclet. Obrim la porta. L’obra va
a començar en uns minuts.
Trobem a Fran, qui interpreta molts papers en aquesta obra: professor, actor,
director, relacions públiques, psicòleg...
Regent d’un lloc per a la investigació en
les arts escèniques. Una escola de teatre,
dansa i teatre infantil. Un teatre obert
a tothom. Però sobretot, un lloc que es
rebel·la contra el que està establert en la
cultura. Un lloc on la gent pot somniar.
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EnBabia

Café i pauses
C/ Rafael Tramoyeres, 6
Dm-Dg 19-1:30h
96 004 17 87
facebook / gentenbabia
Els llocs són la gent. La gent reflecteix els
moments. Un moment enBabia podria
ser qualsevol cosa senzilla que vulgues fer
fàcil en un espai, des de l’elegància i l’honestedat, des de la pausa i el café. I la música, per descomptat. O només una copa
quotidiana al teu pas pel barri, encara que
sigues de la zona. No obstant això pensa,
quan passen dos minuts i et sorprengues
donant una ullada al teu voltant, si no has
estat ací abans, gaudint d’algunes de les
coses bones amb la més pura normalitat.
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Escuela Meme
Escola d´arts i oficis

C/ Poeta Ricard Sanmartí, 17
Dl-Dv 18-21h Ds 10-14h
facebook / escuelameme.benimaclet
escuelameme.com
Escuela Meme és un lloc on tot és possible. Un projecte d’autogestió que pretén
apropar l’ensenyament dels oficis i de la
cultura a totes les edats i gèneres.
Una antiga alqueria, que feia 20 anys que
estava abandonada, és l’espai recuperat
per aquest digne objectiu. Mà a mà, els
seus socis han aconseguit crear una escola
que vol ser diferent, que vol transmetre
valors socials i aposta per l’aprenentatge
intergeneracional. El lloc perfecte per
aprendre en llibertat.

Esperanzarecicla
Costura i artesania

C/ Viver, 8
Segons Activitat
96 361 55 98
facebook / pages/Tiempo -de-Costura-Esperanzarecicla
Esperanza va veure la necessitat de reinventar-se, de reciclar-se a si mateixa.
Després de treballar per a altres empreses
tèxtils va fer el pas i va obrir el seu propi
lloc on la creativitat no té fi.
En Esperanzarecicla s’aposta pel treball fet
a mà, per l’artesania, pel reciclatge, per la
reutilització i per la reducció material. És
un lloc únic en tot el barri per qualsevol
persona que vulga aprendre tot el que Esperanza sap fer: costura, teixir, indumentària valenciana...
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Fusionart

Associació cultural
C/ Juan Giner, 5
Consultar programació
96 193 95 15
facebook / fusionartespacio
Emanuel va emprendre un viatge per tota
Europa. No coneixia València. Però quan
va arribar es va enamorar de les seues activitats, de la platja, de les seues cases ocupades, iniciatives autogestionades i sobretot, de la seua tranquil·litat. Buscava un
lloc per realitzar el seu projecte, Fusionart
i el va trobar, un gran lloc a Benimaclet.
Va començar a llevar tot el que sobrava.
I finalment, va quedar un gran espai per
a nits temàtiques, menjars populars, música, fires d’artesania i moltes coses més.

La Gramola
Café-bar

C/ Baró de Sant Petrillo, 9
Dl-Ds 18:30-1:30h Dg 18:30-23h
660 829 084
facebook / lagramola
Passem front un cantó del barri de Benimaclet. Ens aguaitem tímidament a una
finestra. Veiem gent somrient, parlant,
jugant... I sobre les taules trobem les diferents mans de la gent.
Obrim la porta i Noemí ens invita a prendre seient. Després ens dóna la carta amablement. Nosaltres demanem finalment
una cervesa d’importació de les moltes
que ofereix, un mojito elaborat amb un
tipus propi de sucre i un gintònic, especialitat de la casa.
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Itamora

Perruqueria
Avd. Primat Reig, 109
Dl 14-22h Dm+Dj 9-18h Dx 14-22h
Dv+Ds 9-21h
96 114 50 07
facebook / itamora.peluqueras
La història es repeteix, alguns somnis,
encara que no ho pareguen, es fan realitat. Claudia sempre havia tingut un, ser
propietària de la seua pròpia perruqueria.
Per això, quan Claudia obri la porta d’Itamora a un client, no veu uns cabells a
pentinar, a tallar o a rentar, veu una persona que recorre a ella, que li demana ajuda,
assessorament. Veu una persona que vol
ser ella mateixa, que vol mirar-se a l’espill,
orgullosa i eixir cada matí, valenta de la
seua casa.

Kaf Café
Café literari

C/ Arquitecte Arnau, 16
Dl-Ds 18-1:30h
96 113 17 06
facebook / kafcafebenimaclet
El nom d’aquest singular café literari, inevitablement ens invita a recordar a l’autor
xec Franz Kafka. La Metamorfosi, Die
Verwandlung, correspon en la nostra llengua a canvi, transformació, conversió...
Sebas és el regent d’aquest xicotet café de
Benimaclet, una verdadera institució al
barri. Ell ha aconseguit canviar, transformar, convertir un humil local en un café
on la pintura, la fotografia, el debat, la
poesia i la música s’eleven a la seua màxima expressió.
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Loca Bohemia
Café-bar

C/ Enric Navarro, 8 drt
Dx-Dl 18-1:30h
96 326 66 13
facebook / locabohemiacafebar
Tot està preparat. Les butaques i les cadires cadascuna al seu lloc i una llum
suau inunda tot l’espai. De sobte, un
grup de músics puja a un escenari quasi
improvisat. I després, el silenci. La música comença a poco a poc. La primera
peça, una cançó sense partitura no deixa
indeferent a ningú i les cares de felicitat
es reprodueixen. Tot en Loca Bohemia, el
lloc perfecte per a la gent enamorada de
la música en directe, on la improvisació
sempre té cabuda.
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London

Café i cerveses
C/ Enric Navarro, 8 esq
Dl-Dg 18-2:30h
687 07 94 34
facebook / cafelondonbenimaclet
Quan una persona entra en el London entra en un lloc on fer còctels és una qüestió
molt seriosa. Les persones que treballen a
aquest lloc, són capaços de preparar-te la
beguda perfecta per a tu. Darrere d’aquesta barra trobem una varietat espectacular
de begudes de tot el món, cerveses nacionals i d’importació, més de 300 marques que fan del seu negoci, el London,
un lloc únic. Begudes de campionat que
et faran experimentar noves i suggerents
sensacions.

La Ola Fresca
Delicafé

C/ Músic Magenti, 11
Dm-Dv 10-22h Ds 10:30-16:30 18-20h
Dg 11-20h 610 026 305
facebook / laolafresca
laolafresca.com
Helen va arribar gràcies a la vela, gràcies a
la mar. El seu somni, la seua cafeteria no
podia anomenar-se d’una altra manera:
La Ola Fresca. Primer va trobar un xicotet
local i el va pintar de vius colors. A ell van
arribar les teteres, les tasses blanques i de
colors. Més tard, les cerveses artesanals i
els menjars ecològics. Després, els llibres,
per a xiquets i per a adults, les plantes i
els espills, les cadires i les taules de fusta.
Finalment, arribaren els fidels clients, els
seus veïns, els seus amics.
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La Pentola

Osteria - Pasta fresca

La Pina Submarina
Espai creatiu

C/ Vicente Barrera Cambra s/n
Dm-Dv 8:00-0:00h Ds-Dg 10:00-1:00
96 327 68 06
facebook / lapentolavalencia
lapentolavalencia.es

C/ Salvador Almenar, 3 baix esquerra
Dl-Dv 10:30-14 17:30-20:30 Ds 10:30-14
697 84 61 53
facebook / La-Pina-Submarina
lapinasubmarina.com

Aquesta és la història d’un tirapasta. Un
objecte poc freqüent per aquesta la nostra
terra però, l’objecte més valuós que un
amant i expert de la cuina italiana tradicional com Luca pot tenir al seu poder.
Aquest tirapasta té ja més de 30 anys, un
vertader expert, per tant, en fer tot tipus
de pasta fresca: Tortellini, ravioli, tallarins, plaques de lasanya... Un regal, a més,
d’una àvia al seu estimat net. Des que
Luca el va portar d’Itàlia, no ha aturat ni
un dia sencer de fer pasta!

Pina Bausch va ser ballarina i coreògrafa.
Els seus espectacles eren com un guisat.
Un poc de dansa, teatre i una mica d’art.
Ernesto Pastor és actor i Doriana Rossi
és ballarina, coreògrafa i artista. El seu
espai és com una llavadora, com un submarí. Dansa, teatre, classes, exposicions,
concerts, creació d’espectacles, ... Coses
diferents, en moviment, tancades en un
xicotet espai. Quedem atrapats en un
món hipnòtic del que ja no podem escapar. Donant voltes, en la Pina Submarina.
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La Rossa

Llibres en femení
C/ Enric Navarro, 26
Dl-Ds 10:30 - 14:00 16:30-20:30
688 927 573
facebook / librerialarossa
Dorothy Parker va escriure Una Rossa
Imponent, un dels relats més emocionants i perfectes de la literatura del segle
XX. La Rossa, no sols fa un homenatge a
aquest text i autora sinó que vol convertir-se en un lloc de referència per tothom
que busque autores nacionals i estrangeres. Una llibreria que aposta per la igualtat
de gènere i la promoció de la dona dins de
la cultura i la societat actual. Un lloc que
ens facilita l’accés a assajos sobre gènere.
En definitiva, tota una llibreria en femení.

Samadhi

Associació de salut integral
C/ Sant Columbà, 11
Dl-Dv 8:30-22:00 Ds-Dg (programació)
669 498 520 - 615 153 328
facebook /
asociacionsamadhisaludintegral
Samadhi és, segons el ioga, l’estat físic,
mental i espiritual al qual trobes la unió
de tu mateix amb l’univers. No sabem
realment si nosaltres podrem trobar el
Samadhi alguna vegada, el que sí que sabem és que Nuria i Sara s’han unit perquè
nosaltres trobem el benestar físic, mental
i emocional més gran possible. Per això
proposen una gran quantitat d’activitats
com ioga, pilates, massatges, teràpies
bioenergètiques, neuroemocionals...
I tot, perquè et trobes en pau.
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Taller de Música Jove

Escola i centre professional de música
C/ Mistral, 22
Dl-Dv 10:30-13:30 15:30-21:00
96 361 63 61
facebook / tallerdemusicajove
tallerdemusicajove.es
A 1994, el que va ser una antiga foneria
es va convertir en una escola de música.
Els sons dels forns i les ferramentes van
ser substituïdes per les melodies de violins, timbals i guitarres elèctriques. Una
escola on els alumnes entenen que Bach
i grups de música claus del segle xx com
Pink Floyd són igualment didàctics. On
la guitarra elèctrica té la mateixa importància que el violí d’una orquestra. Una
escola que diu en veu alta: Toca el que
vulgues, però toca!

62 LLOCS

Teatro Círculo
Teatre

C/ Prudenci Alcón i Mateu, 3
Segons programació
96 392 20 33
facebook / teatro.circulo
teatrocirculo.com
El cercle és una figura constituïda per infinits punts que equidisten d’un centre.
Una forma inclusiva i igualitària. Així és
aquest teatre, inclusiu i igualitari. Centrat
en produccions pròpies que volen rescatar
el millor del teatre del segle xx, aquell que
aposta pel compromís social. Diversos
autors són els referents de la seua trajectòria i forma de ser d’aquesta companyia
i teatre: Becket, Pessoa, García Márquez,
Benedetti, Pasolini... moltes d’elles adaptades i versionades.

Teatro Lluerna
Teatre de titelles

C/ Poetes Anònims, 1
Dv 20h Ds 18h Dg 12, 18h
96 389 93 89
facebook / Lluerna-Teatre
teatrelluerna.com
Teatre Lluerna és el resultat de 25 anys
d’ofici. Una aposta clara pel teatre de titelles en valencià. La lluerna, la cuca de
llum, és un puntet de llum en la foscor,
una vertadera declaració d’humilitat.
I malgrat tot, en aquest teatre ocorren vertaders miracles. Un tros de fusta i tela, de
sobte, té vida pròpia, el titellaire, la persona que mou i fa el so d’un titella sembla
que desapareix. El Teatre Lluerna, el lloc
on mons fantàstics i històries impossibles
es fan realitat.
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El Terra

Centre social autogestionat
C/ Baró de Sant Petrillo, 9
Dl-Dv 8:00-1:00 Ds-Dg 9:00-1:00
699 319 665
facebook / terra.socialbar
elterra.org
Des de finals del segle passat un grup de
persones que volen canviar les coses al País
Valencià i al món sencer, crearen El Terra.
Un projecte basat en l’autogestió, el catalanisme, la independència i la llibertat de
classe i país. Un lloc on tot tipus de persona és benvinguda, bé per escoltar una
xarrada, o per a fer falles populars i també
per participar en una assemblea. On els
dinars i els sopars, sempre casolans, sempre ecològics, s’allarguen infinitament.
Un lloc on ens sentim entre amics.

Tulsa Café
Café-bar

C/ Juan Giner, 11
Dl-Dx 18-2h Dj-Ds 18-3h
679 932 627
facebook / tulsacafeperfil
Una antiga casa guarda un xicotet secret,
un lloc on la música retrocedeix dècades.
Un lloc de reunió per als amants de la
música rock, del power-pop i dels anys
60. Des de fa ja 15 anys aquesta cantonada roja de Benimaclet no ha canviat quasi.
Nosaltres i els seus regents, Raúl i José, no
ens imaginem aquest lloc, el Tulsa, fora
de Benimaclet. Un lloc on s’aposta per
la música i també per les activitats com
el trivial, els concerts en petit format i el
café-teatre.

un projecte de

vols entrar?
benimacletentra.org
benimaclet.entra
benimacletentra

