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El Rei Lleó
Al mes de setembre l’Ateneu començava la seua activitat amb el
Musical ‘El Rei Lleó’. Durant tot el curs 2017-2018 l’alumnat del
Cor Jove (entre 9 i 16 anys) ha estat preparant aquest
espectacle.
Aquesta superproducció, una de les més grans dutes a terme per
l’Ateneu, s’ha fet amb motiu del X aniversari de l’associació que
s’ha celebrant el 2018. La seua representació es va realitzar els
dies 14, 15 i 16 de setembre a l’Auditori Germanies i totes les
sessions van tindre un ple absolut.
A més de l’estudi dels textos, de les obres i lletres, l’alumnat ha
participat en tot el muntatge de l’espectacle. Han estudiat la
posada en escena i ells mateix han decidit les coreografies, la
il·luminació per a cada escena etc. Han sigut també codirectors
del seu propi espectacle, sempre guiats pel director José Vicente
Fuentes Castilla.
Escena final del Rei LLeó

Encara que el vestuari ha estat a càrrec del professor de teatre
Vicent Hurtado i de Fernando Moliner, l’alumnat també ha
participat activament en la decoració i pintura d’alguns dels
decorats. D’aquesta manera han pogut conèixer de primera mà
tot el treball que s’amaga darrere d’una producció d’aquesta
magnitud.

Timó i Pumba

Alumnat preparant i pintat el decorat

ENHORABONA A TOTS ELS PARTICIPANTS

Desitgem que tingueu un molt bon record de la representació que heu realitzat i que continueu amb la
il·lusió i les ganes per a fer-nos gaudir en el futur amb el vostre treball i dedicació. Des d’aquestes línies
volem agrair el treball de tots els participants i donar-los l’enhorabona per la seua professionalitat sobre
l’escenari tot i la seua curta edat. Esperem també que aquesta haja estat una experiència enriquidora no
sols en la vostra part formativa, sinó també personalment.
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Aquest muntatge ha reforçat el
companyerisme i s’ha desenvolupat en
un ambient de treball en equip i
col·laboració, valors fonamentals que
des de l’associació es volen transmetre
a tots els associats, especialment als
més joves.
L’espectacle és el fruit d’un curs
complet de treball i de dues setmanes
d’assajos finals i convivència a l’Auditori
Germanies.
Menció especial requereix el fet
d’haver-se realitzat amb veus en directe
i música en directe per l’alumnat de
percussió.

Lleones preparades abans d’eixir a l’escenari

Percussionistes

Nala adult, Nala jove, Simba jove i Simba Adult

Pardals, Zebra, Gaseles i Mono

Rafiki

Mufasa
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II Festival Crea
El 22 de setembre l'Ateneu va participar en el II Festival Creamanises. L'acte va
començar amb una cercavila pels carrers de Manises, des de la Casa de Cultura fins
a la parada de metro de Manises. A la cercavila temàtica, es va fer una mostra
d'algunes de les escenes del Rei Lleó. El vestuari i la interpretació i veu de l'alumnat,
va captar l'atenció de xiquets i majors al seu pas pels carreres recorreguts. A més de
l'alumnat de l'Ateneu participant en el musical, també l'Orquestra de Vents va formar
part de la cercavila interpretant la música del Rei Lleó el que va permetre gaudir de
música i veu en directe. La Batucada de l'Ateneu va acompanyar la cercavila
marcant els ritmes i animant als vianants a participar en l'espectacle. La cercavila va
finalitzar a la parada de metro de Manises on es van interpretar algunes de les
escenes més conegudes del Rei Lleó per a tots els assistents.

Si vols formar part d'una
superproducció com el
Rei Lleó, l'Ateneu ofereix
classes de muntatge de
musical. Vine i informa't!

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
ESCOLA DE MÚSICA, DANSA, CINEMA, TEATRE I CERÀMICA.
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Carrer José Luis Lazkanoiturburu
El passat 22 de setembre, al Barri Sant Francesc de
Manises, es va realitzar l’ homenatge a José Luis
Lazkanoiturburu, fill adoptiu maniser, nomenament
en el que l’Ateneu també va participar al mes de
febrer de 2017.
L’acte, que va estar organitzat per l’associació de
veïns del barri, va ser molt emotiu i en ell es va
commemorar a José Luis donant-li el seu nom a
l’antic carrer de les Simetes.

Cercavila pels carrers del Barri de Sant Francesc
Orquestra de Vents de l’Ateneu

En aquest matí, l’Ateneu va realitzar una cercavila pels
carrers del barri donant lloc a l’inici de tots els actes
commemoratius. José Luis ha estat amic i soci de
l’Ateneu i sempre li hem agraït junt al seu company
Antonio Garai el recolzament incondicional cap a la
nostra entitat donant-nos sempre facilitats per a la
realització d’activitats.
La parròquia del Barri Sant Francesc sempre ha estat
per a nosaltres una seu més de l’Ateneu alhora de fer
representacions, audicions, etc, i sempre serà un punt
de difusió de la cultura.

GRÀCIES JOSÉ LUIS!

Per eixe motiu ha estat per a nosaltres un plaer formar part d’aquest homenatge en el que van participar també
la Cofradía de la Virgen de la Cabeza i «dantzaris» provinents del poble natal de José Luis, Oñati. Aquestes
participacions són una mostra més de la riquesa cultural de la vida de José Luis, tant al seu poble de naixement
com a Manises, poble que el va acollir durant gran part de la seua vida.

Fes-te associat per 30€ a l'any

Col·labora amb l'Ateneu. T'esperem

Si vols saber les nostres
properes activitats o vols
informar-te sobre la nostra
oferta educativa no dubtes en
passar per la nostra pàgina web

Segueix l'activitat de l'Ateneu a les xarxes socials:

www.ateneumanises.com

@AteneuCinema
@AteneuManises
@AteneuManises

@AteneuManises
651 397 765
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III Festival Internacional de Música Actual, I ARA QUÈ?
El 28 i 30 de setembre, s’ha realitzat a Manises la III Edició
del festival de música actual «I ARA QUÈ?» organitzat per
tercer any consecutiu per l’Ateneu Cultural Ciutat de
Manises.
Aquest festival naix amb l’objectiu d’acostar la música
actual a la societat i a totes les edats. El projecte destaca
per realitzar encàrrecs compositius a autors de renom vius
amb la finalitat d’estrenar aquestes obres en la
corresponent edició i en presència del compositor. Aquest
fet permet al públic assistent entendre l’obra de primera
mà, és a dir, des de la visió del propi compositor. És una
experiència inèdita i per això és un festival únic en el món
ja que a més, totes les obres són estrenes absolutes.

Andrés Valero, Tomás Marco, Quitera Muñoz, Miquel
Brunet, Biel Majoral, José Vte Fuentes

El festival, ha tingut des dels seus inicis, una molt bona
acollida per part de la societat manisera i més enllà de
l’àmbit municipal i nacional.
Per a l’Ateneu, aquest festival també té una part
formativa ja que, en algunes de les obres encarregades,
hi participa l’Orquestra de l’Ateneu donant l’oportunitat
als seus membres a formar-se sota les directrius dels
compositors convidats.

Interpretació de l'obra Trifàsic

A més, les sessions tenen una funció didàctica
enfocada també a l'alumnat de l'Ateneu que sempre
s'involucra en la seua formació fent preguntes als
directors i descobrint una altra manera d'aprendre
també fora de les aules.
A la primera sessió d'aquesta III Edició, entre els
compositors convidats va estar Tomás Marco que va
estrenar Human Tide (Marees Humanes), una obra en
cinc moviments amb la qual reflexiona sobre les
migracions que l'ésser humà ha patit al llarg de la
història.

Tomás Marco explicant la seua obra

Miquel Brunet, va explicar i dirigir Trifàsic, una obra
inspirada en diverses facetes de la vida de Ramon Llull.
En aquesta obra es combina la música de les cordes de
l'orquestra, telèfons mòbils i cant interpretat per
Quitèria Muñoz. La veu interpreta una cançó tradicional
típica del treball del llauradors. Al final de l'obra aquesta
cançó va ser entonada per Biel Majoral.
Per últim, Andrés Valero va concloure amb una versió
per a orquestra de Polifonia d'identitats. En ella el
compositor es serveix de polirítmies, préstecs del
flamenc, del pop...

Andrés Valero explicant al públic la seua obra
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En la segona sessió del festival el fil conductor va ser la
investigació i la innovació tecnològica aplicades a la
composició. Alberto Carretero va presentar Nautilus per
a Quartet de Saxòfons. Una obra inspirada per tres
elements: la ciència ficció de Jules Verne, el mol·lusc
homònim i el concepte d'entelèquia. La peça és
generada a partir d'un estudi acústic del tubs de plàstic
de diferents mides amb els quals s'aconsegueixen nous
instruments.
Per últim, Ricardo Climent va crear per al festival una
obra interactiva en un entorn de videojoc. Al costat dels
programadors Manusamo i Bzkia va convertir l'escenari
en una interfície visual i sonora creant una
interacció entre compositor, intèrprets i espectadors.
A tots els compositors volem agrair el seu treball i
compromís amb l’Ateneu així com la seua amabilitat i
ajuda en la realització del festival.
Els intèrprets
participants han sigut l’Orquestra de l’Ateneu, de qui
volem destacar el seu gran treball i implicació, el quartet
de saxòfons Sigma Project, que des de la primera edició
participa en el festival i volem donar-los les gràcies per la
seua col·laboració i compromís amb aquest projecte, i la
soprano Quiteria Muñoz a qui també volem agrair la seua
participació. També s’ha comptat amb la col·laboració de
Manusamo&Bzika que han ofert una visió innovadora de
la combinació entre música i realitat virtual.

Sigma Project amb els instruments creats per a Nautilus

Públic atent a les explicacions de Ricardo Climent

I ara...preparant la IV
edició del festival
I ARA QUÈ?
Els compositors per a la IV Edició son: Joan Magrané,
Voro García, Isabel Latorre, María José Arenas, María
Eugenia Luc, Carolina Cerezo, Inés Bádalo, Gonzalo
Navarro, Miguel Gálvez. I els solistes Luis Fernández
(Clarinet), Neopercusión i Sigma Project com a grup
resident del festival.

Obra de Ricardo Climent amb Sigma Project

Alumnat de l'Ateneu junt amb els compositors Alberto Carretero I Ricardo Climent
i amb el Quartet Sigma Project
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III Curs Internacional de Música Antiga
La III Edició del Curs internacional de Música antiga de
Manises ja està en marxa. Les primeres sessions s’han dut a
terme entre el 13 i 14 d'octubre i l'1 i 2 de desembre.
Ambdues sessions han estat a càrrec de Xurxo Varela amb
el curs de Viola de Gamba.
El projecte de Música Antiga naix a l'Ateneu en 2009 com
una iniciativa per a recuperar El Cant de la Sibil·la en la ciutat
de Manises. A partir d'aquest moment creix el projecte
d'implantació d'estudis antics a l'escola de música així com la
creació d'una agrupació estable per a aquest tipus de
música.
L'any 2014 s'inicien les classes de Viola de Gamba i en 2016
es crea la col·laboració amb la catedràtica del Conservatori
de Turin, Sabina Colonna Preti amb la finalitat d'iniciar els
cursos de Música Antiga. Des d'eixe moment els concerts
d'aquesta especialitat tenen una representació considerable
en les activitats de l'Ateneu.

Curs Viola de Gamba

Properes sessions del Curs de Viola
de Gamba amb Xurxo Varela
• 23 i 24 de febrer de 2019.
• 4 i 5 de maig de 2019.
• 22 i 23 de juny de 2019.

Premi Innovació Educativa 2018
L’Ateneu ha rebut a l’inici de curs el premi en innovació educativa per la Conselleria
d’Educació amb el projecte Ácisum. No podíem començar de millor manera! La
metodologia de l’ensenyament per mitjà del joc és una ferramenta ideal per al
desenvolupament de les assignatures teòriques. Cada sessió a l’aula és una aventura i
aquestes es combinen també amb activitats a l’aire lliure donant més dinamisme a
l’aprenentatge.

Aquest reconeixement suposa una espenta més per a l’equip docent a seguir treballant en el camí de la
innovació educativa i a seguir esforçant-se diàriament per millorar el rendiment, aprenentatge i felicitat de
l’alumnat. A l’Ateneu eduquem persones i tots els nostres projectes tenen la finalitat de ser útils més enllà de
les ensenyances d’estudis elementals ja que els valors i la motivació inculcats afecten de manera positiva en
l’alumnat en la resta de la seua vida en general i, concretament, en la seua etapa formativa.

Premi innovació educativa (2012)

Premi pel projecte «aprehender
en coro» (2017)

Premi pel projecte O.S.C.G.A.R :
lluita contra el fracàs escolar (2014)

Premi pel projecte Àcisum (2018)
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45 Aniversari del C.O. Francisco Esteve
Amb motiu de la celebració del 45º aniversari del
Centre Ocupacional del Patronat Intermunicipal
Francisco Esteve, la batucada va fer un espectacle el
passat 1 de desembre a Paterna.

Membres de la Batucada del Fco Esteve

Actuació de la Batucada del Fco Esteve

L'agrupació, dirigida pel professor Benjamín
Lacruz, sorgeix en 2015 dins del projecte social
de l'Ateneu amb l'objectiu de la integració de
persones amb diversitat funcional. Per eixe
motiu, en moltes de les seues actuacions hi
participa també el grup de batucada de l'Ateneu,
fomentant així la inclusió. En aquesta línia, s’ha
creat, també, el grup de Projecte Empar.

II Festival Internacional de Cinema Fantàstic “Maniatic”
MANIATIC, el festival de cine fantàstic naix amb la intenció de
donar suport als nous talents del cine fantàstic tant nacional com
internacional. Aquest any ha celebrat la seua segona edició,
organitzada per l'Ateneu, entre els dies 20 i 23 de novembre. La
programació ha estat composta per 32 curtmetratges
internacionals 4 dels quals van ser estrena a Espanya i 11 es van
estrenar a la C. Valenciana al festival. Els curtmetratges
participants es van projectar a l'Auditori Germanies, on també es
va realitzar l'acte de clausura i l'entrega de premis.
Trofeu del festival

Guanyadors replegant el seu premi

Els premis s'han atorgat a "El escarabajo al final de
la calle" (Espanya) dirigit per Joan Vives Lozano que
ha aconseguit el premi del públic. A més també ha
rebut Ex Aequo amb "The Box"(Eslovènia) dirigit per
Dusan Kastelic el premi especial del jurat. Altres
premis han sigut per a: "Aurore“ (França) dirigit per
Mail Le Mée , a millor direcció, "Acide“ (França) a
millor curtmetratge i millor so, a més el premi a
millor actor ha estat per al seu protagonista, l'actor
Sofian Khammes. El premi a millor actriu ha estat
per a Eva Larvoire en la pel·lícula "Supine" (Rep.
Txeca).
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Activitats Departamentals
Vent fusta 14 desembre
El professorat del departament de vent fusta ha realitzat un
taller de conscienciació corporal i respiració per a l'alumnat.
Conèixer i entendre el cos és essencial per a evitar lesions en
els músculs que participen quan es toca un instrument. És per
això que és important saber quins són els músculs que
s'utilitzen i calfar-los i estirar-los adequadament. En el taller
s'han explicat les lesions comuns i s'han treballat exercicis amb
les mans, avantbraç, muscles, canelles, coll, mandíbula,
llengua i músculs de la cara entre altres. S'han explicat
exercicis generals i concrets per a cada instrument.
Alumnat fent exercicis de relaxació muscular.

La respiració és un dels elements més importants per als
instrumentistes de vent. Al taller s'ha mostrat el funcionament de
l'aparell respiratori i s'han realitzat diferents exercicis d'una manera
divertida: utilitzant jocs amb canyetes, plastilina, globus i altres
elements. També s'ha treballat la relaxació i s'han donat pautes per
a afegir aquests exercicis a la rutina habitual d'estudi. L'alumnat ha
passat una vesprada molt divertida en la que ha aprés d'una
manera diferent a controlar el seu cos i aplicar aquest
coneixement a la pràctica del seu instrument.
Activitat treballant la respiració.

Corda 15 desembre
El departament de corda ha organitzat un taller amb la
col·laboració del luthier Asier de Benito sobre el manteniment de
l’instrument. En primer lloc, es van repassar totes les parts de
l’instrument i de l’arc. A continuació, Asier ens va explicar com
fabrica i restaura els instruments de corda i ens va mostrar
algunes de les seues ferramentes.
També vam aprendre com es
col·loca
l’ànima
dins
de
l’instrument, com es posa una
corda i com es comprova que el
pont està al seu lloc, entre
d’altres coses.
Alumnat atenent a les explicacions del luthier.

Un tema molt important del taller va ser la neteja de l’instrument, ja que estan
fets de material molt delicat i és necessari conèixer els productes i la forma
correcta de netejar-los. Per finalitzar el matí, els dubtes de tot l’alumnat van
ser resolts per Asier de Benito. Ha sigut un matí diferent on l’alumnat ha pogut
aprendre, preguntar dubtes i conèixer més profundament el seu instrument.

Asier mostrant parts dels instruments.
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Audicions
Trompeta 18 i 19 desembre
L’alumnat de trompeta ha organitzat dues audicions
amb motiu de les dates nadalenques. La primera
audició s’ha realitzat a la Residència Sant Francesc i
Sant Vicent de Manises, el 18 de desembre per
acostar les nadales als majors. També han celebrat
una audició al centre ocupacional Francisco Esteve de
Paterna, el 19 de desembre per a tot l'alumnat,
professorat i famílies del centre. Desitgem que tots
hagen gaudit de les nadales preparades pel grup de
trompetes i la seua professora Soraia!
Alumnat i professora de trompeta.

Viola i contrabaix 21 desembre
També els companys de viola i contrabaix han realitzat
una audició la darrera setmana de curs. Aquesta ha sigut
al saló de l'Ateneu i ha estat organitzada per les
professores Paula i Raquel.
Gràcies als participants per fer-nos gaudir amb la vostra
música i gràcies als assistents per recolzar les activitats
del professorat!

Alumnat i professora de contrabaix

Gaudirem de més
audicions el 18 de gener.
Us esperem a tots!
Alumnat i professora de viola

Esdeveniments de 2019
-

12 de gener. Dia de l’Associat. 11:00 a 18:00h. Fundació Moviment Ciutadà.
18 de gener. Audicions Quadrimestre 1. A partir de les 17:00h. Ateneu i Fundació Moviment Ciutadà.
19 de gener. Concert Familiar “Peer Gynt”. Sala Vicent Ros. 17:30 i 19:15h.
17 de febrer. Concert Familiar “Berlioz a Mahler”. Sala Vicent Ros. 17:30 i 19:15h.
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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
ESCOLA DE MÚSICA, DANSA, CINEMA, TEATRE I CERÀMICA.

Els nostres col·laboradors

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