
PROGRAMACIÓ 
 
2 de juliol, Divendres  
22:30 hores. Concert a càrrec de la Banda Sinfónica Insular 
de Música de la Federación Tinerfeña. A la Replaça. 
 
3 de juliol, Dissabte 
22:30 hores. Espectacle de play-backs a la Replaça a càrrec 
del grup de ball de la Falla El Colp. 
 
4 de juliol, Diumenge 
20:00 hores. Concert al Castell a càrrec de la Coral Renàixer 
de Vilamarxant i amb la participació de la Coral d’Amics de 
Cristòfol Aguado de Picassent. 
22:30 hores. Cine a la Replaça amb la projecció de la 
pel�lícula Tiana y el Sapo.  
 
10 de juliol, Dissabte 
22:30 hores. Espectacle de play-backs a la Replaça a càrrec 
del grup de ball de la Falla Pensat i Fet. 
 
11 de juliol, Diumenge 
22:30 hores. Cine a la Replaça amb la projecció de la 
pel�lícula Sherlock Holmes. 
 
16 de juliol, Divendres 
20:00 hores. Inauguració de la exposició de pintura de Mª 
Ángeles Máñez en la sala cultural La Cisterna. La mostra estarà 
oberta al públic fins el diumenge 25. 
22:30 hores. Nit de teatre a la Replaça a càrrer del grup de 
teatre de la Falla El Colp. Interpretaran l’obra La quinta de Don 
Joan. 

 

 

17 de juliol, Dissabte 
18:00 hores. Jocs tradicionals valencians per als més 
menuts a la Replaça a càrrec de la ludoteca Gamusinos. 
22:30 hores. Teatre i espectacle de play-backs a la 
Replaça a càrrec de la Falla El Pilar. 
 
18 de juliol, Diumenge 
22:30 hores. Cine a la Replaça amb la projecció de la 
pel�lícula Arthur y la venganza de maltazard. 
 
19 - 23 de juliol 
19:30 – 20:30 hores. Taller gratuït de Dansà i Jota de 
Vilamarxant. Per tercer any consecutiu recuperem les 
nostres tradicions. Classes al pavellò a càrrec de Juan Pablo 
Valero.  
 
23 de juliol, Divendres 
22:30 hores. Nit de teatre a la Replaça a càrrer del 
Quadre Artístic de Vilamarxant, que interpretaran l’obra 
El sexo débil. 
 
24 de juliol, Dissabte 
23:00 hores. Dansà tradicional des de l’Avinguda 2 de 
maig fins la Replaça pel carrer Sant Blai. 
 
 
25 de juliol, Diumenge 
20:00 hores. Certàmen de Bandes a càrrer de la Unió 
Artística Musical a la Replaça. ... 
22:30 hores. Cine a la Replaça amb la projecció de la 
pel�lícula Avatar. 
 
 
 



30 de juliol, Divendres 
22:30 hores. Recital de Barroc Italia i valencià a càrrec del 
grup Som Sons. Esglèsia Santa Caterina. 
 
1 d’agost, Diumenge 
19:30 hores. Concert coral a càrrec del cor d’ames de casa, 
Tyrius. Abans l’associació de jubilats oferiran una obra de 
teatre. 
22:30 hores. Cine a la Replaça amb la projecció de la 
pel�lícula Alicia en el país de las Maravillas. 
 
8 d’agost, Diumenge 
22:30 hores. Cine a la Replaça amb la projecció de la 
pel�lícula Viaje mágico a África. 
 
... pròximament 
Rompedientes 
Prince of Persia 

 
 

 
 
 
 
 
 
Organitza Regidoria de Cultura 
 
Col�laboren: Diputació de Valencia, 
Associació d’Ames de Casa Tyrius, 
Coral Renàixer, Falla El Colp, Falla El 
Pilar, Falla Pensat i Fet, Unió Artística 
Musical de Vilamarxant. 
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