
Venda
d’entrades
al TEM



Escenari20h i 
20:30h

Idioma: Valencià

Anàlisi i reflexions de dos "güelos" okupes 
que viuen el confinament dins del teatre. 
Per què el teatre és la seua casa. Literalment.

Companyia: JUJA Teatre
Intèrprets: Juan Andrés González i Jano de Miguel

Dins 
(Teatre d’improvisació i humor)

Hall 
19h i 
19:30h

Idioma: Castellà

-Què? Ens posem?
-Sí, que ens posem...
-I ens posem...
-I no posem res.
(Pausa)
-I què ens posem?

Creació i interpretació: Liz Dust i Marian Creació i interpretació: Liz Dust i Marian Villaescusa.

¿Qué nos ponemos? 
(Teatre textual)

Escenari 19h i 
19:30h

Un projecte de creació d'una peça escènica multidisciplinària en el 
qual cohabiten el teatre documental amb el teatre de titelles i el 
videoart. 
Aquesta peça pretén traure a la llum un problema social invisibilitzat:
la soledat no desitjada en la vellesa. 
Una pandèmia del món occidental contemporani.

Intervenen: Linda Intervenen: Linda Vitolo i Anna Estellés
Idioma: Castellà

Réquiem por Kronos
(Multidisciplinari)

plaça del rosari, 3 València
Teatre El Musical Teatre en Pausa al



Idioma: Castellà

Hall 
21h i 
21:30h

Reflexió sobre com vivim l'etern cicle del temps. 
Com descobrir si el temps és real o una il·lusió. 
Podem viure fora del temps? 
L'única manera d'escapar és romanent en l'ara. 
Aquest treball és una investigació sobre el temps utilitzant 
el moviment i la dansa i incorporant també la paraula 
i la veu.i la veu.

Companyia: Charo Gil-Mascarell
Intèrprets: Charo Gil-Mascarell i María Martí 
(subtitueix a Ana Lola Cosín Torada)
Espai sonor original: Chema Sabio Ibáñez

Ahora es Infinitamente Pequeño (Dansa)

Escenari 21h i 
21:30h

Idioma: Valencià i castellà

Una peça en vídeo que reflexiona sobre el pas del 
temps i les expectatives personals i professionals 
que ha plantejat la situació del COVID-19.

Companyia: Els Altres
Intervenen: Rocío Garriga, Pablo Meneu, 
Eleonora Gronchi i Ginés López Montalbán

Será por tiempo: Horizontes (Audiovisual)

Hall 
20h i 
20:30hTheme Park Cabanyal Beta (Multidisciplinari)

Idioma: Valencià

És un tour per un futur cabanyal distòpic convertit en parc
temàtic que permet al visitant experimentar escenes 
quotidianes del barri abans del cataclisme. Amb l'ajuda 
d'unes ulleres interdimensionals viatjarem al futur per a 
contemplar el present des d'una perspectiva arqueològica.

Companyia: Colectivo Miss Panamá
Direcció i text: María SalgueroDirecció i text: María Salguero
Espai escènic: Blanca Añón
Espai sonor: Virginia Roig

MOLT IMPORTANT: Per a participar serà necessari que el públic vinga amb els seus mòbils 
carregats i els seus propis auriculars, amb l'aplicació de WhatsApp instal·lada i dades d'Internet.



EQUIP ÍNTIMS EN PAUSA 2020

Direcció artística: Isabel Caballero.
Administració: Llanos Godes Medrano.
Producció: Noelia Coll.
Premsa i comunicació: Marta Borcha.
Xarxes socials durant els Íntims en Pausa: Vanessa Martínez Montesinos.
Coreografia dansa itinerant:Coreografia dansa itinerant: Ana Luján. 
Coordinació dansa itinerant: Isabel Abril.
Gestió de subvencions: Jéssica Martínez.
Equip tècnic: Jrisa Lialia i Hipólito Patón.
Disseny gràfic: Juan Domingo i Elisa Huerta (Cabeza y Muslo).
Web i vídeo: José Marín i Raquel Velasco (mementoNET).
Fotografia: Laura Requena.
TTraducció i correcció lingüística: Manu Gil.


