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Inauguració del Curs 17/18 8 de setembre de 2017
L’Ateneu Cultural Ciutat de Manises ve realitzant els darrers anys la, ja tradicional, Inauguració del Curs, on tots
els associats, alumnat, veïns i amics realitzen un sopar de germanor i un espectacle de carrer organitzat pel professorat de les escoles de Música, Dansa, Teatre i Cinema.
Enguany és un curs molt especial, ja que al mes de gener complirem 10 anys, per tant, ha estat una inauguració
diferent.
Tot començà el dia 8 de setembre a les 20:30h a la Casa de Cultura de Manises, on l’Orquestra de Vents inicià
una cercavila fins l’Ateneu (al Carrer Fra Salvador Mollar núm.7 al Barri de Sant Francesc). En aplegar un sopar
faixat i la magnífica actuació del Grup de Teatre d’Adults amb l’obra “Ramón”. Per finalitzar la vetlada tots els assistents gravaren un vídeo que pot veure’s al següent enllaç del nostre canal de Youtube.
Canal: Ateneu Cinema

https://www.youtube.com/watch?v=GH_8fUEZNos

Pàgina de facebook.

Busca'ns i fes clic a M’agrada.

Visita la nostra pàgina web: www.ateneumanises.com

Inauguració I Festival Crea 14 de setembre de 2017
L’associació CreaManises ha celebrat el I Festival Crea. Per a tal ocasió ha comptat amb l’Ateneu Cultural Ciutat
de Manises per realitzar la inauguració del mateix. Aquesta va tenir lloc al claustre de la casa de cultura el dia 14
de setembre a les 20:00h. Després de la presentació oficial a càrrec dels organitzadors va ser el torn del grup de
teatre d’adults de l’Ateneu que representà una obra teatral a mode de lectura dramatitzada versada sobre el masclisme.
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Músics Valencians per la Pau “No Tenim Por”
17 de setembre de 2017

Extracte de Vila Web (Diari Digital)
Músics valencians toquen a la Rambla en record
de les víctimes de l’atemptat
Avui fa un mes de l’atemptat a la Rambla de Barcelona i a les 16.50, a la mateixa hora que va
entrar la furgoneta que va cometre l’atemptat,
s’ha fet una desfilada de bandes de música en
record i homenatge de les víctimes i com a afirmació de l’alegria de viure i el desig de convivència i pau. Les bandes que hi han intervingut han
estat l’Ateneu Musical de Manises, la Valenciana
–una banda formada per músics valencians que
viuen a Barcelona– i la Banda de Música de Badalona. Els organitzadors de l’acte expliquen que
és una manera respectuosa, alegre i solemne de
recordar què va passar i presenten l’acte com ‘un
clam per la convivència, un desig de pau i una
afirmació de la vida’.

L’Acte va ser organitzat per l’Ateneu Cultural Ciutat de Manises junt al seu soci d’honor Carles Subiela. A l’acte es van
unir les bandes de Badalona i “La Valenciana”. Es va comptar amb l’assistència del Tinent Alcalde de Barcelona, l’Alcaldessa de Badalona i el director de la Banda Municipal de Barcelona Salvador Brotons.

Al aplegar a Barcelona es va fer un menut concert a les
portes de la Sagrada Família, on vam ser entrevistat per la
Televisió del Kurdistan d’Iraq. Tot i seguit, ens desplaçàrem a la Rambla per iniciar la cercavila en honor a les víctimes. Sota el lema de “Músics Valencians per la Pau, No
tenim Por” es va tocar fins aplegar al Mosaic de Miró. Una vegada allí, les tres bandes participants en l’acte interpretaren conjuntament l’Himne d’Europa
(Fragment de la 9ª Simfonia de Beethoven”.
L’Acte sigué molt emotiu amb molts
aplaudiments, plors i paraules d’agraïment per part de les millars de persones que poblaven la Rambla i s’acostaven per escoltar el pas de l’Ateneu.
No hi ha eina més forta contra la barbàrie que l’educació i la sensibilitat.
No cal educar sols a les aules sinó
que cal eixir i dir-li, a vegades, al món
que som més persones les que desitgem una convivència en pau i harmonia. També, que els xicotets detalls
ens fan feliços i cal compartir-los.
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Premi Manises Innova Entitats 2017
27 de setembre de 2017.

Manises ha celebrat l'acte més important dins de les activitats organitzades en la II Setmana de la Innovació
amb el lliurament dels premis de la VII edició dels premis Manises Innova, que busquen reconèixer el treball
d'empreses i entitats locals que centren els seus esforços en la modernització i innovació.
L'Ajuntament de Manises, a través de la Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació, ha lliurat aquests guardons en un acte realitzat a l'Auditori Germanies i al qual van assistir, entre altres, l'alcalde de Manises Jesús
Borràs i Sanchis; la Directora General d'Ocupació i Formació del Servei Valencià d'Ocupació i Formació
(SERVEF), Rocío Briones; el Director General d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme, Francisco Álvarez; i
el regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Manises, Rafael Mercader.

El guardó d'Or en aquesta edició ha estat per a Retrasosvuelos.com (amb una dotació econòmica de 1.000€), la
categoria de Plata ha recaigut en Horno Pastelería El Ensanche, S.L. (750€), el bronze es va atorgar a Gabinete
de Psicología Blanca Jorge (500€), i l'Ateneu Cultural Ciutat de Manises es va alçar en la categoria d'Entitats
(amb una dotació econòmica de 300€).
L'alcalde de Manises, Jesús Borràs, s'ha mostrat "orgullós de tornar a celebrar els premis innova un any més per
tal de reconéixer la llavor empresarial dels manisers i maniseres i l'enfocament innovador que han sabut donar a
les seues empreses".
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El públic que ha assistit a l'acte de lliurament d'aquests premis ha pogut conèixer una mica més en profunditat a cadascun dels premiats, ja que abans de recollir el seu premi “marroba” de ceràmica, s'ha projectat un vídeo en el qual
es mostrava el dia a dia de cadascun d'ells, i es donava a conèixer tots aquells mèrits que els fan mereixedors d'aquest distintiu.
El regidor de Promoció Econòmica i Ocupació de l'Ajuntament de Manises, Rafael Mercader, ha destacat que
"aquestes activitats ajuden a millorar l'activitat empresarial del municipi perquè es fomenta l'economia local, i des de
l'Ajuntament s'està apostant per treballar juntament amb les empreses de Manises per generar economia i ocupació".carrer Antic Regne de València, 4.
Guardó Manises Innova Entitats a l'Ateneu Cultural Ciutat de Manises per la seua innovació educativa en la implementació i la creació d'un Manual i Tractat del Llenguatge Musical, la implementació de Musicoteràpia gratuïta per a
associats i a la residència Sant Francesc i Sant Vicent, el programa de Batucada per a persones amb diversitat Funcional, el Festival de Música Actual, I ARA QUÈ?, el Curs Internacional de Viola da Gamba, el programa de beques,
la fusió de tradició i avantguarda, la lluita contra el fracàs i l’assetjament escolar, la interculturalitat i intertextualitat
dels programes de les seves escoles de Música, Dansa, Cinema, Teatre i Màgia, pel guardonat projecte dels premis
OSCGAR, l’execució de la Setmana de l’Art, per la plataforma de dignificació de la professió d’Artista i el constant
projecte de modernització.
En l’Acte, l’alumnat d’ensenyaments professionals, va realitzar una mostra del projecte d’Innovació que es du a l’Ateneu. En ell van fer que el públic siguera l’agrupació encarregada de fer música. Ho feren amb una menuda presentació de quatre minuts, aconseguint que el públic cantara a dos veus i amb ritme unes senzilles partitures, i el millor, es
que estaven llegint una partitura sense tindre cap coneixement musical. L’alumnat encarregat de dirigir l’acte van
ser: Pablo Ibrahim, Pau Pérez, Aitana Pérez, Érika Martínez, María Sevilla, Lucía Jiménez i Estefanía Bruque.
El Premi va ser replegar per ells mateix i Pablo Ibrahim va dirigir unes paraules al públic assistent donant les “gràcies
per aquest reconeixement que ens ajuda a seguir treballant en la línia que ho estem fent des de la nostra fundació a
l’any 2008, els convidem a que vinguen a l’Ateneu a estudiar o formar-se amb nosaltres en qualsevol de les seves
vessants artístiques: Música, Dansa, Teatre, Cinema o Màgia, o inclús a ser associat i col·laborar d’una iniciativa
cultural, educativa i artística que treballa dur amb un gran equip de professionals per fer de l’art una eina per a la
vida”.

Fes-te Associat per 30’00€ a l’any.

Col·labora amb l’Ateneu. T’esperem

Properes activitats:
•
•
•
•
•

13 d’octubre II Sopar Estellés. El Boscany.
20 d’octubre. 20:30h. Presentació de ÀCISUM. Fundació Moviment Ciutadà.28 d’octubre espectacle “Lacrimosa”. 18:30 i 22:30h. Capella de la Casa de Cultura.
5 de novembre. Àfrica Grita. 11:00h. Palau de la Música de València.
18 de novembre. Concert contra el càncer Infantil. 20:00h. Auditori Germanies de Manises.

Les entrades poden replegar-se a la secretaria de l’Ateneu de dilluns a divendres de 15:00a 21:00h.
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II Festival de Música Actual
29 de setembre a l’1 d’octubre de 2017.

I ARA QUÈ? És un Festival de Música Actual que amb aquesta segona edició s’ha llançat a nivell Internacional,
portant el nom de Manises per tot el planeta. Es consolida com un Festival més de la música dels nostres temps
junt als ja consagrats Rafel Festival (Rafelbunyol), Nits d’Aielo (Aielo de Malferit), Mostra Sonora (Sueca) i Ensems (València).
El Festival tracta una vesant Educativa i una d’Innovadora sense precedents. Es tracta de l’únic festival al món
on totes les obres són estrenes absolutes i, aquestes, encàrrecs realitzats per l’Ateneu a cada compositor. Cada
compositor té una condició fixada, i és la d’assistir al moment de l’estrena per poder explicar al públic la seva
obra i que el mateix públic puga fer-li preguntes. Com una sort de classe magistral on poder conèixer a un compositor actual, del segle XXI, amb les seves idees i propostes i poder preguntar-li el perquè.
El crític Daniel Martínez Babiloni va fer una entrevista al director del Festival, En José Vicente Fuentes Castilla, a
la prestigiosa revista digital “Audio Clásica”
http://www.audioclasica.com/2017/09/27/ii-festival-de-musica-actual-i-ara-que/

El primer concert es va realitzar el 29 de setembre a les 20:00h amb les obres dels compositors David Tárín Díaz
i José Luis Gómez Aleixandre; Des-esperando i Processes I respectivament. Obres escrites per a ensemble de
rock, interpretat pels professors Carlos Ribes, José Pérez, Enrique Hernández i el compositor David Tarín.
El segon concert va ser a càrrec de
Llorenç Barber (El compositor Valencià més reconegut Internacionalment),
Sigma Project Quartet (El millor quartet de saxòfons del món) i Montserrat
Palacios. L’obra “La Pava” va ser una
creació i posta en escena d’Art Sonor
escrita pel mestre Llorenç Barber.
Amb el qual poguérem gaudir de l’estància a la seva casa per preparar
l’obra i conèixer de primer mà les seves inquietuds i anècdotes de la vida.
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L’última actuació sigui el dia 1 d’octubre amb l’Orquestra de Corda de l’Ateneu amb les obres Inhumanity i De la
légèreté dels compositors Ivan Martí Cano i Héctor Oltra respectivament.
I ARA QUÈ? Manises ha viscut l'estrena absoluta de 5 compositors valencians: David Tarín Díaz, Jose Luis Gómez Aleixandre, Llorenç Barber, Iván Martí Cano i Héctor Oltra García. Amb les respectives obres: Desesperando, Processes I, La Pava, Inhumanity i De la Lègèreté. Ha estat testic de les seves veus, presència i
sonar. De la juxtaposició d'art, societat i pensament (Filosofia i educació). Que valència és viva i amb moltes
veus que tenen molt a dir, i què Manises ha estat el bressol que ha vist nàixer aquestes obres.
I ARA QUÈ? La tercera edició del Festival es realitzarà els dies 28 al 30 de setembre de 2018.

Ateneu Cultural Ciutat de Manises
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escola de Música
Escola de Dansa Moderna
Escola de Cinema
Escola de Teatre
Escola de Màgia
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
Sopars-espectacle
Carnestoltes.
Setmana de l’ART.
I moltes coses més...T’esperem!

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

Caixa Popular:
Plaça Rafael Atard núm. 3
I en especial al seu director Carlos Aliaga.
Fundació Horta Sud:
C/ Virgen de l’Olivar, 30, 46900 Torrent, València
www.fhortasud.org
Consolat de Mar:
Carrer Fray Luis Amigó, 63, 46180 Benaguasil, València
www.consolatdemar.com
I en especial al seu Gerent Carles Subiela.

Guardons
Premi Innovació Educativa 2012, per l’Innovador Sistema Educatiu. Atorgat per la
Fundació Horta Sud, Caixa Popular i Fundació Ugarte.
Premi Innovació Educativa 2014, per la lluita contra el fracàs escolar pel projecte
“Gesamtkunstwerk”. Atorgat per la Conselleria d’Educació, Innovació, Cultura i Esport.
Premi Super Associació 2015 per la Integració de persones amb diversitat funcional,
atorgat per la Fundació Horta Sud, Caixa Popular i Fundació Ugarte.
Premi Benestar Social 2017 pel projecte social atorgat per l’associació ARTIC de Torrent.
Premi Manises INNOVA Entitats 2017 pel projecte complet de l’Ateneu en constant
renovació i innovació social, artística, educativa i cultural. Atorgat per l’Ajuntament
de Manises.

Els nostres col·laboradors

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

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.

CULTURA EUROPEA
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