Orquestra de València

Novecento
Grup de Dansa i Orquestra
Filharmònica de la Universitat
de València

Centre de Perfeccionament
Plácido Domingo

Del 24 de juny al 8 de juliol

Milo Ke Mandarini
Melomans

Capella de Ministrers

Efrén López Quartet

Orfeó Universitari
de València: Noces
Orquesta de la
Universidad de Alcalá

Kontakte + Mara Aranda
Teixint Terres
Rascanya

2018

29/06
004 Llicència per a cantar
MELOMANS

22:30 h.
Centre Cultural La Nau
(c/Universitat, 2)

Una misteriosa agència secreta va a la recerca del
millor agent de la història. Després de recórrer els llocs
més recòndits del planeta i descartar milers d’aspirants,
ha convocat els quatre integrants de Melomans per
sotmetre’ls a les proves més complicades de les seues
vides. Les seues úniques armes, les seues veus. Seran
capaços de sobreviure? Qui d’ells aconseguirà ser el
nou agent 004 amb llicència per cantar?
La companyia Melomans presenta 004 Llicència per a
cantar, la seua segona musicomèdia en la qual la música a capella, el teatre i l’humor es fusionen per donar
forma a un espectacle trepidant, sorprenent i divertit.

Idea original		

Melomans i María Colomer

Melomans		 Edu Escartí
			Gonzalo Manglano
			Javi Reig
			Pau Ferrer
Direcció d’escena
		

María Colomer

Arranjaments musicals
i composició		
Moisés Bautista
			Melomans
Coach vocal		

Tere Núñez

Escenografia i attrezzo

Edu Borja

Veus en off		 Luis Porcar
			Nina Romero
Disseny d’il•luminació

Antonio Castro

Ajuda a la dirección
musical			

Francesc Valldecabres

Disseny de so		

Jorge G. Bastidas

Disseny gràfic		

Socarrat

MELOMANS és un grup vocal i teatral creat el 2010 per
quatre joves artistes valencians: Edu Escartí, Gonzalo
Manglano, Javi Reig i Pau Ferrer. Sense més instruments
que les seues pròpies veus i amb l’humor com a segell
distintiu, Melomans s’ha convertit en un referent de la
música a cappella a Espanya.
El seu repertori inclou tot tipus d’estils, des de clàssics
del pop i del rock internacional (Elvis, Beatles, Queen...)
fins a grans èxits actuals (Lady Gaga, Shakira...), passant
per artistes com Els Luthiers, Serrat o Tequila i altres
gèneres com boleros, havaneres, bossa, barbershop,
doo-wop o bandes sonores de pel·lícules.
El 2012, Melomans va estrenar Desconcierto, el seu primer
espectacle comicomusical, dirigit per María Colomer, en
el qual es combinen cançons a cappella de diversos estils
amb delirants esquetxos en clau d’humor i estil clown.
Amb més de cent representacions, actualment aquest
espectacle es troba en gira.
També va participar en el concert homenatge a Nino
Bravo juntament amb Els Superson, la banda original
del gran artista valencià.
El 2014, Melomans publiquen el seu primer CD, Se
canta pero no se toca, en el qual el quartet vocal repassa
la seua trajectòria amb les millors i més significatives
cançons del seu repertori.
El 2017 estrenen el segon espectacle, 004: licencia para
cantar, una comèdia musical a capella dirigida per
María Colomer i amb arranjaments musicals de Moisés
Bautista. Actualment està en gira.
Ha col·laborat amb la cantant Sole Giménez en el seu
disc Los hombres sensibles (2017) en el tema “Mama
Tierra”, cançó en defensa del medi ambient.

Centre Cultural La Nau

Entrada: 3€. 22:30h.

24/06 Diumenge

30/06 Dissabte

Novecento, la llegenda del pianista
en l’oceà

Els sons oblidats/Els sons renovats

Cor Eutherpe
Komos companyia teatral
Miguel Navarro, direcció

Fran Calvo, guitarra
Abraham Cupeiro,
multinstrumentista de vent
Orquesta de la Universidad de Alcalá
Pablo Gastamiza, violí i director

25/06 Dilluns
01/07 Diumenge
Noces
Innovatori de Moviment
PerKu-Va
Orfeó Universitari de València
Alicia Herrero, direcció escènica
Francesc Valldecabres, direcció musical

02/07 Dilluns
Milo Ke Mandarini

26/06 Dimarts
Orquestra de València
Enrique Palomares,
concertino i director
A benefici d’Animanaturalis

27/06 Dimecres
Gala lírica
Alumnes del Centre de
Perfeccionament Plácido Domingo
del Palau de les Arts
A benefici d’APNAV

28/06 Dijous

03/07 Dimarts
Efren López Quartet

Plaça del Patriarca
Entrada lliure. 21:30h.

06/07 Divendres
Els 12 treballs d’Hèrcules
Kontakte + Mara Aranda

07/07 Dissabte
Corrrrrrrpus...

Arrels, entre la tradició
i el patrimoni

Teixint Terres

Capella de Ministrers
Carles Magraner, director

08/07 Diumenge
Rascanya

POLIRÍTMIA. Trobada de músiques i danses de la Mediterrània

Reinterpretant la tradició:
músiques i coreografies
Grup de Dansa de la Universitat
de València
Orquestra Filharmònica de
la Universitat de València
Yoshua Cienfuegos i Maynor Chaves,
coreògrafs
Hilari Garcia Gázquez,
director musical

29/06 Divendres
004 llicència per a cantar
Melomans

Venda anticipada d’entrades a partir
del 5 de juny a www.latenda.es/entrades
o al Centre Cultural La Nau
(c/ Universitat, 2. 46003 València)
Localitats no numerades,
aforament limitat.

