
Dissabte, 21 de desembre 
A les 18’00 h. sessió de Curts infantils

A les 19’00 h. sessió de Curts per a adults
A la casa de Cultura- Teatre Beneficència

EL DIA MÉS CURT (ED+C)

És un esdeveniment anual que ja se celebra amb èxit el 21 de desembre, dia del solstici 
d’hivern. L’objectiu fonamental és donar a conèixer a tot tipus de públic el curtmetratge, 
a través de projeccions de cine gratuïtes. Durant 1 hora veurem curtmetratges espanyols 
d’allò més interessants i diferents. T’ESPEREM.
Entrada lliure.

Diumenge, 22 de desembre 
A les 17’00 h. Al teatre Principal, actuació del  MAG ÁLVARO. 
Preu entrada 6 €. Venda anticipada d’entrades a la Biblioteca Municipal els dies 19 i 20 
de desembre

A partir de les 19’00 h: ARRIBADA DE L’EMISSARI dels Reis Mags d’Orient.
 

Dimarts, 24 de desembre: Vigília de Nadal
A partir  17’00 h. a la plaça l’església, CURSA SOLIDÀRIA.
A les  24’00 h. a l’església de Santa Maria, MISSA DEL GALL.

Dimecres, 25 de desembre: Dia de Nadal
A les 12’00 h. a l’església de Santa Maria, MISSA SOLEMNE DE NADAL. En 
finalitzar la missa, benedicció de les imatges del Jesuset que porten els 
xiquets/es assistents i que després podran portar als seus familiars per felicitar 
les festes i presidir la taula de Nadal.

A l’eixida de Missa Major FELICITACIÓ DE NADÀLIA .

Dijous, 26 de desembre 
COMENÇA L’ESCOLA DE NADAL del 26 de desembre al 3 de gener

A les 17’00 h. a la Biblioteca Pública Municipal: CONCURS DE DIBUIX DE 
POSTALS NADALENQUES (obert a tots els xiquets i xiquetes que vullguen 
participar).

A les 18’00 h. al Teatre Principal:  “CINE”. 

Les entrades per al cine es compraran a la taquilla del teatre.
Podreu arreplegar un val d’1 euro de descompte per al cinema,
els dies 19 i 20 de desembre a la biblioteca.

Divendres, 27 de desembre
JOC DE CIUTAT per a xiquets i xiquetes de 8 a 12 anys.
Lloc de Trobada: Casa de Cultura a les 11 del matí.
Inscripció a la Biblioteca Municipal.

A les 17’00 h. al Teatre Principal:  “CINE”. 

Les entrades per al cine es compraran a la taquilla del teatre.
Podreu arreplegar un val d’1 euro de descompte per al cinema,
els dies 19 i 20 de desembre a la biblioteca.
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A partir de les 17’45 h.: XOCOLATADA.  Al gimnàs de la Casa de Cultura (Dos 
torns, El Segon en acabar el cinema).  

Dissabte, 28 de desembre
A les 11’00 h. al Mercat Municipal, SEGONA ARRIBADA DE L’EMISSARI, per 
recollir les cartes dels xiquets que no la van lliurar el dia 22 de desembre 

Diumenge, 29 de desembre
A les 12’00 h., a l’església de Santa Maria, MISSA DE LA FAMÍLIA.

Dilluns, 30 de desembre  
A les 12’00 h. a la Casa de Cultura TALLERS NADALENCS
Inscripció a la Biblioteca Municipal.

A les 18’30 h. al Teatre Principal, Màgic Sis presenta:

DESCOBRINT L’ILLA DEL TRESOR
Robert és un xiquet malaltís que passa la major part dels seus dies prostrat en el llit de la seua fastuosa 
habitació. Alguns dels seus companys de classe, moguts per l’enveja, decideixen entrar en sa casa per 
a fer-se amb la seua fantàstica col•lecció de medalles just la nit en què Robert no està. Però la seua 
sorpresa serà enorme al descobrir que el jove continua en la casa. A partir d’eixe moment, el xicotet 
Robert els descobrirà un món de fantasia i el tresor més gran que mai podrien haver imaginat.

Espectacle en VALENCIÀ. Text i direcció JULIO MARTÍ ZAHONERO.
Intèrprets ROBERTO COSTA, JUANFRAN SÁEZ, ALBERTO JIMÉNEZ DE DIOS, DIEGO 
MONZÓN

Espectacle patrocinat pel Circuit Cultural Valencià, Acadèmia Valenciana de la Llengua i 
Ajuntament de Banyeres de Mariola.
Preu entrada: 2 €. Venda d’entrades a la Biblioteca Municipal els dies 19 i 20 de desembre

Dimecres, 1 de gener
A les 12’00 h., a l’església de Santa Maria, MISSA D’ANY NOU.

Dissabte, 4 de gener  
A partir de les 19’00 h. : CONCERT: LOS TRES REYES MAGOS al Teatre 
Principal. i Lliurament dels premis nadalencs

Fantasia per a Narrador, Cor i Banda simfònica que descriu la història d’aquests tres 
personatges. La música és de Hugo Chinesta i el text és de Manuel Andrés Zarapico.
Narradora: Mª Teresa Aragonés. Actuarà la CORAL MARIOLA , dirigida per Salvador 
Calero i la BANDA JOVE DE LA SOCIETAT MUSICAL BANYERES DE MARIOLA, dirigida 
per  Teles Moreno.

Preu entrada: 2 €. Venda d’entrades a la Biblioteca Municipal els dies 19 i 20 de desembre

IMPORTANT: Inscripcions al joc de ciutat i tallers nadalencs, les entrades per al teatre, 
concert i el val per al cinema es recolliran  en la biblioteca els dies 19 i 20 de desembre.

Diumenge 5 de gener
A les 19’00 h., ARRIBADA DELS REIS MAGS D’ORIENT.

Dilluns 6 de gener: Dia de Reis
A les 12’00 h., MISSA a l’església de Santa Maria i Batejos de Nadal.

La programació pot tindre algun canvi que s’anunciarà oportunament

, nadal i reis


