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Nadal a l’Escalante presenta 7 recorreguts escènics que 

transiten per la màgia, la naturalesa, el reciclatge i la dansa  

� València, 23 de desembre. La màgia, la naturalesa, el reciclatge, la dansa i la 

música configuren el ventall escènic que l’ Escalante Centre Teatral, dependent de la 

Diputació de València, desplega aquest Nadal en el Teatre El Musical per al públic 

infantil, juvenil i familiar. Del 26 al 4 de gener de 2017, Nadal a l’Escalante presenta 7 

aventures escèniques que conviden als xicotets espectadors a viatjar per diferents 

universos sensorials a través de les disciplines artístiques més variades. 

El mag i actor Nacho Diago presenta en Días de nocilla y màgia un viatge teatral i 

humorístic, carregat d'il·lusió i fantasia, a la dècada dels 80, època en la qual vivíem 

obsessionats per eixa crema de cacau i per Espinete, per a explicar-nos la història d'un 

xiquet que va somiar amb ser mag. (26 desembre + 6 anys- 18:00h-TEM). 

Un viatge virtual és el que proposa la Companyia TPO, que convida en Kindur a 

submergir-se amb el moviment corporal i les noves tecnologies en la naturalesa d'Islàndia 

a través dels ulls de les seues ovelles aventureres (27 i 28 de desembre - sense text + 5 

anys -18:00h-TEM). Els xicotets espectadors podran també endinsar-se en l'aventura de 

Cambiar de cara, de Lîla, instal·lació amb artefactes i instruments creats amb materials 

reutilitzats que conviden a jugar en un univers inèdit (del 27 desembre al 4 gener 2017-

gratuït- de 17:00h a 18:00h-Hall del TEM). 

Un viatge temporal i sensorial és el que traça Vaivén Circo en Do Not Disturb, “No 

Molestar”, en el qual ens trasllada a una particular fàbrica de principis del segle XX (29 

desembre - sense text +5 anys- -18:00h-TEM). I la companyia Da.te Dansa desafia al 

públic infantil a endevinar ¿Cuál es mi nombre? i divertir-se usant la imaginació com a 

motor d'un joc en el qual tot és possible. Una obra guardonada amb el Premi Millor 

Espectacle per a la Infància FETEN 2015, entre uns altres (30 desembre - sense text + 5 

anys- -18:00h-TEM). 

L’Escalante estrenarà el nou any 2017 amb 2 muntatges. L'Horta Teatre construirà amb 

l'ajuda dels xiquets i utilitzant objectes reciclats la banda sonora per a la seua illa Liliput 

(2 gener - en valencià + 5 anys - 18:00h-TEM). I Mimaia Teatre ens parlarà en Adiós 
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Bienvenida dels cicles de la vida i la necessitat que les coses s'acaben perquè altres 

noves puguen començar en un muntatge reconegut com a Espectacle Revelació FETEN 

2013 (3 i 4 de gener de 2017 -en castellà +5 anys-18:00h TEM). 

Programación completa: http://www.escalantecentreteatral.com/ 

Premsa Teatro Escalante:  

Marta Borcha 607-982272  

premsa@escalantecentreteatral.com 


