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Adéu José Luis. Fins sempre. 

11 de febrer de 2017. Acte de nomenament de Fills Adoptius de Manises a Antonio Garai i José Luis Laskanoiturburu.  

Des de l’Ateneu volem acomiadar-nos 

una vegada més del nostre amic i 

soci José Luis, defensar i agrair la 

seva tasca tan necessària i tan ben 

realitzada.  

Junt amb el seu company Antonio 

Garai han recolzat incansablement la 

nostra entitat des dels seus inicis. 

La parròquia del Barri de Sant Fran-

cesc sempre serà un pilar fonamental 

per al desenvolupament i difusió de la 

cultura per a tots. 

Eskerrik Asko   
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Audició de flautes 10 de febrer de 2017 

Taller de Màgia 18 de febrer de 2017 

Curs Internacional de Viola da Gamba  
18-19 de febrer  i 11-12 de març de 2017 

L’Ateneu consolida el II Taller de Màgia, amb l’il·lusionista i mentalista, ToniM2. Ja 

s’està treballant per instaurar l’especialitat d'il·lusionisme per al proper curs 

2017/2018. Si tens ganes d’aprendre a fer trucs de màgia para atenció a la nostra 

pàgina web per veure quan es realitzarà l’últim Taller de Màgia del curs i prepara’t per 

inscriure’t a l’especialitat. El període de matrícula eixirà en juny. Des dels 6 anys, ado-

lescents i torns d’adults. Vine i informa’t!  www.ateneumanises.com                                        Toni m2 

El dia 10 de febrer a l’es-

glésia de Sant Pere de 

Paterna es va realitzar 

una audició de flautes 

conjunta entre l’alumnat 

del Centre Musical Pater-

nense i l’Ateneu a càrrec 

del professor Miquel Gui-

llem Gómez Ramos. En-

horabona per la gran 

actuació.   

Carnestoltes amb la Casa Canària 18 febrer  de 2017 
La Casa Ca-

nària de Ma-

nises va con-

vidar a l’Ate-

neu a partici-

par dels seus 

Carnestoltes. 

Allí va estar  

present la 

nostra 

“Batucada Inclusiva” (Premi Súper-Associació 2015). Un projecte d'inclusió on participen 15 usuaris del 

Centre Ocupacional Francisco Esteve. El recorregut va iniciar-se a la parada de metro “Manises” fins la 

Plaça Rafael Atard. Si no et vols perdre la propera actuació d’aquest grup musical t’esperem el 20 de 

maig a la XXX trobada d’escoles en Valencià que es realitzarà a Manises.  

Continuem amb el Curs Internacional de Viola da Gamba amb les sessions de Xurxo Varela (Porto, Portu-

gal) el 18 i 19 de febrer i Lixsania Fernández (Cuba) l’11 i 12 de març. Les properes sessions es realitza-

ran els dies 23 i 24 d’abril, 13 i 14 de maig. Si tens curiositat per conèixer aquests instruments pots passar

-te per les instal·lacions de l’Ateneu! T’esperem!. Recordeu que hi ha places d’alumne oient.  
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Carnestoltes de l’Ateneu  23-24 de febrer de 2017.  

Pregó a càrrec de l’alumnat de Teatre.       Alguns dels mossos de Sant Solfeig amb un dels bous.  

Batucada Inclusiva al cap de la cercavila.        Sopar de Germanor.   

Cremà del Xoriço.          Espectacle a càrrec de Xic2Xic. “Viatge amb nosaltres”.   

Batucada C.O. Francisco Esteve a Paterna.       Grup animalista manifestant-se. A càrrec de l’alumnat de teatre.    
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El passat dia 26 de fe-

brer es va realitzar a 

l’Auditori Germanies de 

Manises un concert 

Benèfic a favor de l’ONG 

Sahara Lliure on es va 

comptar amb la partici-

pació dels alumnes de 

l’escola de Música: Or-

questra d’alumnes i Cor 

Infantil. Amb un repertori 

de música tradicional 

Valenciana. Els directors 

de l’Orquestra van ser 

els propis alumnes, con-

cretament Pablo El Zein, 

Pau Pérez, Pablo Loren-

zo, Estefanía Bruque i 

Paula Gil. Una forma 

diferent d'enfrontar-nos a 

un concert: en mans 

totalment de l’alumnat. A 

l’acte es va explicar mit-

jançant un vídeo la vida 

d’una persona al Sahara 

i les il·lusions d’una vida 

millor.  

L’Ateneu està satisfet de 

col·laborar en projectes 

humanitaris com també 

col·laborarà el proper 5 

de novembre al Palau 

de la Música de Valèn-

cia per al Projecte “Àfrica Grita” que es desenvo-

lupa en Rwanda, convidats per la Societat Musi-

cal de Nazaret.  

 

 

 

 

 

(Baix, Fotografia del Concert sota la direcció de 

Pau Pérez Alarcón). 

Concert Benèfic per a l’ONG Sahara Lliure   

26 de febrer de 2017 

Excursió “La marxa nocturna de 
la València del s.XV” 4 de març de 2017 

La ruta nocturna per la València del segle XV, a càrrec 

del soci Enrique Deltoro (Escriptor del llibre “Eiximenis, 

que de la comunitat siguen expulsats”) es va realitzar el 

dia 4 de març amb èxit . Un ruta que s’inicia a les 

22:30h amb l’expressió “a la lluna de valència” i el toc 

de campanes per tancar les portes, i finalitza visitant les 

antigues cases de cites passant per la Seu i la Llotja on 

s’analitzen les gàrgoles i escultures de certa mística 

sexual.  

I tu? Et quedaries a la lluna de València?  



“I Congrés Internacional d’Innovació Educativa –L’educació artística i el 
rendiment acadèmic-” 31 de març de 2017 
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“L’Ateneu és 

un referent 

quant a 

Innovació 

Educativa, 

gestió 

cultural i 

lluita contra 

l’assetjament 

i fracàs 

escolar” 

Activitats d’Innovació 

L’Ateneu es convidat a participar, una vegada més, en qüesti-
ons sobre la Innovació Educativa en matèria artística. Un 
congrés on professionals de l’ensenyament han mostrat els 
beneficis de l’educació artística com a eina per aconseguir la 
millora del rendiment escolar.  

En mans dels educadors està la responsabilitat de treballar 
per a que xiquetes i xiquets entenguen els valors universals 
que comprenen l’art i la cultura. És, per tant, vital potenciar els ensenyaments artístics musicals en el nostre 
sistema educatiu, per aconseguir una millor qualitat educativa en els nostres centres d’ensenyament. 

Pots col·laborar amb el projecte social, cultural, educatiu i científic de l’Ateneu fent un donatiu 
al següent número de compte bancari: 
ES96-3159-0007-1122-2572-6021   (Caixa Popular)  Gràcies 

Des del departament de teòriques de l’escola de música tenim en marxa un projecte d’innovació educativa 

que combina de forma transversal aspectes de didàctica de la música i les ciències experimentals. En aquest 

projecte d’acústica l’alumnat, d’entre 10 i 12 anys, ha aconseguit desenvolupar destreses relacionades en els 

àmbits de les matemàtiques, la física, la tecnologia, la informàtica, la historia i la música. Aquesta és una 

mostra més de la renovació i millora d’un sistema educatiu que puga afavorir l’aprenentatge significatiu de 

l’alumnat.  



Preparació proves d’accés a la E.S.A.D. 

Des de l’Escola de Teatre, dirigida per Vicent Hurtado Coll, s’ha 

obert una nova branca. Preparació de proves d’accés a l’Escola 

Superior d’Art Dramàtic en l’especialitat d’interpretació.  

Aquesta branca consisteix en preparar les assignatures bàsiques 

necessàries per afrontar amb èxit les diferents fases de les que 

consta la prova: Cant, comentari i anàlisi de text i classe de tècnica 

interpretativa. El curs consta de 3’5 hores setmanals els dimecres 

de vesprada, amb elecció de la classe individual de cant entre di-

lluns o dimarts. 

A continuació et mostrem una  mirada al passat dels grans especta-

cles realitzats per l’Ateneu.  
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La Vida es Bella (19-20 de desembre de 2008) 

La Locura vive en la Puerta de al lado (22-23 d’abril de 2011) 

Cantata Santa María de Iquique (13 de gener de 2013)  

Jesucristo Superstar (26-27-28 de febrer de 2016) 

La Corte de Faraón (18-19 de desembre de 2009) 

María de Buenos Aires (30-31 de març de 2012) 

The Wall (18 de juliol de 2015) 

Songs of Innocence and Experience (19 de juny de 2016) 



Formem a 

tots els 

nivells  

Vols ser director de cinema? Vols rodar una pel·lícula? 

Vols saber utilitzar càmeres professionals de cinema? 

Doncs, a què esperes? L’Ateneu és la única escola de cinema 

de la Comunitat Valenciana, dirigida per Dario José Ferrer Hernán-

dez, amb un currículum d’ensenyaments elementals per a xiquets i 

per a adults. Pots vindre a aprendre si tens més de 8 anys!  

D’una forma senzilla i pràctica l’alumnat va adquirint coneixements 

tècnics com l’ús de la càmera, l’enquadre, la gravació d'àudio i el 

muntatge cinematogràfic. L’Ateneu té el material audiovisual per 

abordar el quefer del cineasta en tota la seva complexitat.  

Aquest any, l’alumnat realitzarà la seva primera incursió en el format 

curtmetratge, en aquest cas amb curtmetratge de “no ficció” realitzat a tres mans (codirigit) els protagonistes 

dels quals són tres intèrprets de gran rellevància en el panorama artístic manisers. Esteu atents! 

Escola de Cinema    
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Nou taller de Musicoteràpia per a docents. 

Escola de Dansa Moderna 

El departament de Musicoteràpia està realitzant un projecte dirigit a docents als 

seus centres educatius. En aquest cas s’adapten els objectius generals de la musi-

coteràpia a un grup amb unes característiques concretes. La nostra intenció és 

aplegar a tots els involucrats en el important procés d’ensenyament-aprenentatge i 

d’aquesta manera volem millorar les condicions d’aquests treballadors mitjançant 

teràpies a través de la música, la rissa i la psicologia.  

Perquè ells són protagonistes imprescindibles en aquesta societat: ensenyar és deixar 

empremta en la vida d’una persona. 

L’escola de Dansa Moderna, dirigida per 

Mireia Pérez Amoraga, va “in crescen-

do”, cada vegada més persones s’apro-

pen per passar una bona estona mene-

jant el cos, amb finalitats no sols artísti-

ques sinó d’educació emocional. Pots 

iniciar-te des dels 5 anys. Les classes es 

realitzen els divendres, durant 2 hores 

seguides per torn. Començant els més 

menuts de 15:30 a 17:30h, altre torn de 

17:30 a 19:30 i l’últim de 19:30 a 21:30h.  

Pots vindre a informar-te i inclòs provar alguna classe.  

T’esperem!  

El departament de Dansa junt amb el de Teatre i el Cor d’Adults han comen-

çat a preparar un espectacle sobre la Violència de Gènere sota el títol de 

“Lacrimosa: des de que papà es va anar de casa mamà ja no es pinta 

els llavis amb mercromina”.   



Premi Innovació Educativa 2014, per la lluita contra el fracàs escolar pel projecte 

“Gesamtkunstwerk”. Atorgat per la Conselleria d’Educació, Innovació, Cultura i Esport. 

Guardons 

Una altra manera d’entendre i gaudir de l’art. 

Pot visitar la nostra pàgina web 

www.ateneumanises.com per veure les pro-

peres activitats així com la nostra pàgina de 

Facebook.  

Si vol rebre aquesta revista al seu domicili pot 

fer-se soci de l’Ateneu per 30€ a l’any i podrà 

beneficiar-se, a més, de nombrosos des-

comptes i activitats soci-culturals.  

Properes activitats 

Els nostres col·laboradors 

Premi Innovació Educativa 2012, per l’Innovador Sistema Educatiu. Atorgat per la 

Fundació Horta Sud, Caixa Popular i Fundació Ugarte.  

Premi Super Associació 2015 per la Integració de persones amb diversitat funcional, 

atorgat per la Fundació Horta Sud, Caixa Popular i Fundació Ugarte.   

Vine a formar-te 

Mai és tard per formar-se i educar-se en art. 

L’Ateneu t’ofereix un ampli ventall de possibili-

tats. Qualsevol especialitat instrumental musi-

cal, cinema, teatre, dansa, màgia, ciència. 

Vine a participar d’un col·lectiu amb un 

projecte cultural del segle XXI. Amb una 

missió i una visió molt clares sobre el futur 

social, educatiu i cultural de la Ciutat de Mani-

ses.  

Dipòsit legal CV-1502AT-2017 

Peluquería—Estética 96 1521016  
C/ Ferrandis Luna. 23. Manises.  

peluqueriacyl@peluqueriacyl.com  

CULTURA EUROPEA 

ON SÓM? 
Carrer Fra Salvador Mollar Ventura núm.7 Baix. (Barri 

de Sant Francesc). Manises. València. 

www.ateneumanises.com   

secretaria@ateneumanises.com 

Telèfon: 96.109.53.07 de Dl a Dv de 15:00 a 20:30h. 

Ateneu Cultural Ciutat de Manises 

• Escola de Música 

• Escola de Dansa Moderna 

• Escola de Cinema 

• Escola de Teatre 

• Musicoteràpia 

• Afers Social 

• Lluita contra el fracàs escolar 

• Lluita contra l’assetjament escolar 

• Tallers de ciència, màgia... 

• Escola d’Adults. 

• Agrupacions Professionals. 

• Des dels 0 anys.  

• Festival de Música Actual 

• Curs Internacional de Música Antiga 

• Cineforum 

• Sopars-espectacle 

• Carnestoltes. 

• Setmana de l’ART. 

• I moltes coses més...T’esperem! 

mailto:peluqueriacyl@peluqueriacyl.com

