LVDI SAGUNTINI
XXIV

bis Festival

de Teatre grecollatí
ORGANITZA:

PATROCINA:

Sagunt
del 19 al 23 d’abril

Excepcionalment tres dies només de matí
Acte de cloenda 19 de juny de MMXXI

XXIV bis Festival de Teatre grecollatí
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Dilluns 19 d’abril:
No hi ha funcions
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Dimarts 20 d’abril:
11:30 hores: LAS ASAMBLEISTAS d’Aristòfanes
Grup Caligae, Yecla (Murcia)

D’ABRIL
(dilluns)

D’ABRIL
(dimarts)
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Dimecres 21 d’abril:
No hi ha funcions
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Dijous 22 d’abril:
11:30 hores: ANTÍGONA de Sòfocles (en valencià)
Grup Komos, IES Districte Marítim, València

D’ABRIL
(dimecres)

D’ABRIL
(dijous)

23

D’ABRIL
(divendres)

APORTACIÓ DE L’ALUMNAT I INGRÉS
Una vegada el programa confirme la reserva, en el termini de quinze dies naturals, s’ingressarà en el compte
ES55 0081 1195 95 0001041806 la quantitat de 5 Euros per alumne/a i representació.
ACTIVITATS PARAL∙LELES
L’Associació PRÓSOPON SAGUNT organitza, per a
l’alumnat inscrit al Festival de Sagunt, i excepcionalment enguany també per a l’alumnat no inscrit el XXII
Certamen COMPITALIA en tres modalitats:
• Pausànias, per a un text literari sobre un mite o
un fet de l’antiguitat clàssica.
• Fídias, per a un còmic sobre els mateixos temes.
• Talia, per a una representació breu sobre temes
clàssics.
TALLERS DE CULTURA CLÀSSICA, organitzats
per l’Associació LVDERE ET DISCERE.

Divendres 23 d’abril:
11:30 hores: GEMELOS de Plaute
Grup Komos, IES Districte Marítim, València
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Cloenda: 19 de juny:
20:00 hores: HÉRCULES (musical)
DE JUNY Grup Arthistrión, Madrid
(dissabte)

Sagunt
del 19 al 23 d’abril
Disseny: Pau Ginés. Basat en mosaic prop
de Pompeia signat per Dioscorides de Samos.

INSCRIPCIÓ I RESERVES
A la pàgina www.culturaclasica.net/teatro es troben les
indicacions per fer les reserves: professorat i centres
socis 23, 24 i 25 de novembre; no associats a partir del
dia 2 de desembre de 2020 a les 00:00 hores.

Acte de cloenda
19 de juny de MMXXI

Tota la setmana, es faran unes OFFICINAE, activitats
VIRTUALS amb exercicis automàtics per al mòbil i
ordinador, relacionats amb cultura clàssica.
En principi, farem TALLERS DE CULTURA CLÀSSICA I SPATIA PRESENCIALS dimarts i dijous, si la
situació sanitària del moment ho permet. Es concretarà
en febrer.
HORARI:
- 10 h obertes totes les activitats (tallers i spatia) per
a l’alumnat que vinga a veure el teatre.
- 11,15 a 12,30 h: oberts:
• Spatia per a l’alumnat dels col∙legis.
• Tallers a la Domus, al museu de l’escena i itinera per als IES
INSCRIPCIÓ: totes les activitats
(tallers i spatia) seran amb inscripció
que podrà fer-se en febrer 2021 a la
pàgina www.culturaclasica.net.
Patrocinen: Ajuntament de Sagunt,
SAGGAS, Autoritat Portuària de València i Fundació Bancaixa-Sagunt.

PATROCINA:

COL∙LABOREN:

TALLERS DE CULTURA CLÀSSICA

COORDINADORA: Isabel Pérez Máñez
LLOC: TEATRE ROMÀ de SAGUNT

