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Dimecres 21 setembre 22.30 hores 
Cafe-Lounge Dante 

Dijous 22 setembre 22.30 hores 
Cafe-Lounge Dante 

MÚSICA
Dintre del cicle “Jazz a la tardor”.

CLAUDI FERRER saxo i clarinet, DAVID CATALÁN guitarres, 
VICENT MIQUEL bateria, JOSÉ PEÑARROJA contrabaix, 
GUILLEM MONTAÑÉS músic convidat guitarra, Nau 42 és 

de 2008, entre les poblacions d’Almassora, Almenara i la Vall 
d’Uixó. Formació amb un estil molt peculiar i poc vist per 
aquesta zona, com és el jazz manouche i amb un directe origi
nal, molt interessant i divertit, atractiu per a tot tipus de públic. 



Maria 
Doyle

Divendres 16 setembre 22.30 hores 
Teatre Municipal Carmen Tur 

MARIA DOYLE KENNEDY, acompanyada a la guitarra per 
KIERAN KENNEDY, presentarà el seu últim treball com 
a cantant, “The Storms are on the Ocean”, publicat a 
principis d’aquest any. L’actriu i cantant irlandesa estarà 
acompanyada per dues bandes de Castelló: RAUELSSON 
I DEBIGOTE.
RAÚL PASTOR, “Rauelsson”, amb la seua particular 
proposta, un folk americà amb tocs de La Plana pel que 
ha estat reconegut internacionalment, acompanyat per 
músics també de la província, els que formen el Grup 
d’Autoajuda: RAÜL FUENTES, TONI FALOMIR, VICTOR 
PESUDO, GUILLERMO HECTÓR, LUIS M. CHAFER i 
IGNACIO FUENTES, entre altres.
DeBigote, prometedora banda formada per VÍCTOR 
BALLESTER (veu), RAÚL ISERTE (guitarra), ANDRÉS 
AMORES (guitarra), ALBERTO RICO (teclats), FERNANDO 
ALBERO (guitarres i cors) i DAVID ALBERO (bateria), amb 
un pop elegant que envolta i on resonen moltes i diverses 
bandes. Entre concert i concert, al hall de la segona 
planta del teatre, exhibició de didgeridoo (instrument de 
vent australià) a càrrec del músic de la Vall d’Uixó ISRAEL 
SALES.

Dissabte 17 setembre 22.30 hores 
Teatre Municipal Carmen Tur 

 MÚSICA

Diumenge 18 setembre 19.00 hores 
Teatre Municipal Carmen Tur 

Dissabte 17 setembre 17.00 hores Plaça del parc

Lion Dance
amb l’obra “Supereccos” de 
Produccions Scurasplats Ani
mació musical infantil al voltant 
de la contaminació i el canvi 
climàtic.


