


 

Venda anticipada d’entrades a partir 
del 12 de setembre per Instant Ticket
 i a la Taquilla del Centre Municipal 
«Bernat i Baldoví» (C/ Sant Josep, 32).

Horari taquilla C.M.Bernat i Baldoví:
De 12:00 a 14:00h i de 18:30 a 22:00h
*Excepcionalment el dia 12 s’obrirà 
a les 09:00h.
*Els dies de festival taquilla oberta 
fins les 23:00h.

Horari taquilla Poliesportiu Cobert:
Divendres 18 i dissabte 19 
de 19h. a 23h.

Entrades

Preus
Classe Magistral: 3€
C.M.Bernat i Baldoví: 11€
Poliesportiu Cobert: 15€
Casal Jove: 8€

Espectacle familiar del 
diumenge 18:00h C.M.Bernat i 
Baldoví: 8€

Taller MiM: 5€ (xiquets i adults). 
Entrades/Inscripcions exclus-
sivament a la taquilla del C.M. 
Bernat i Baldoví 

19:00 h. Classe magistral a 
càrrec de Joan Segalés i Joan 
Faneca VOL-RAS (Catalunya) 
amb El mim, un festival.(70’)
Centre Municipal Bernat i 
Baldoví.

20:30 h. Bris de Banane (França) 
—per primera vegada a Espanya— 
amb Meurtre au motel. (45’)
Escenari Plaça de l’Ajuntament.

20:45 h. Inauguració de 
l’exposició Titella d’aigua de 
Jaume Policarpo-Bambalina 
(València).
Sala d’Exposicions Els Porxets.

21:00 h, 21:30 h i 22:00 h. 
Bambalina amb Titella d’aigua. 
Accions teatrals. (15’)
Sala d’Exposicions Els Porxets.

22:30 h. La inDependent (Alcoi) 
amb Rèquiem —estrena absoluta–. 
(70’)
Centre Municipal Bernat i 
Baldoví.

24:00 h. Bris de Banane amb 
Meurtre au motel. (45’)
Escenari Plaça de l’Ajuntament.

De 18:30 a 22:00 h. 
Exposició Titella d’aigua de 
Jaume Policarpo–Bambalina.
Sala d’Exposicions Els Porxets.

18:45 h. Bambalina amb 
Titella d’aigua. (15’)
Sala d’Exposicions Els Porxets.

19:00 h. Karl Stets (Dinamarca) 
amb Cuerdo. (60’)
Escenari Plaça de l’Ajuntament.

20:00 h. Bambalina amb 
Titella d’aigua. (15’)
Sala d’Exposicions Els Porxets.

20:30 h. La inDependent 
amb Rèquiem. (70’)
Centre Municipal Bernat i 
Baldoví.

20:30 h i 21:00 h. Bambalina 
amb Titella d’aigua. (15’)
Sala d’Exposicions Els Porxets.

23:00 h. Karl Stets amb Cuerdo. 
(50’)
Escenari Plaça de l’Ajuntament. 

16
 de setembre

Dimecres

17
 de setembre

Dijous

12:00 h. Ibuprofeno Teatro (Ga-
lícia) —estrena a la Comunitat 
Valenciana— amb Fitness. (40’) 
Mercat dels Divendres. 

De 18:30 a 22:00 h. Exposició 
Titella d’aigua de 
Jaume Policarpo–Bambalina.
Sala d’Exposicions Els Porxets.

18:45 h. Bambalina amb 
Titella d’aigua. (15’)
Sala d’Exposicions Els Porxets.

19:00 h. Cia. La Tal (Catalunya) 
amb The incredible box. (50’)
Escenari Plaça de l’Ajuntament.

20:00 h. Ibuprofeno Teatro amb 
Fitness. (40´)
Plaça Ajuntament i rodalies.

20:00 h. Bambalina Teatre amb 
Titella d’aigua. (15’)
Sala d’Exposicions Els Porxets.

20:00 h. Circ Teatre Modern 
(Catalunya)   —per primera 
vegada a la Comunitat    Valen-
ciana— amb Exúvia  (50´). 
Casal Jove.

20:30 h. Bambalina amb 
Titella d’aigua. (15’)
Sala d’Exposicions Els Porxets.

21:00 h. Cia. Estampades (Cata-
lunya) amb Enfila S.A. (50’)
Plaça de Sant Pere.
 
21:00 h. Bambalina amb 
Titella d’aigua. (15’)
Sala d’Exposicions Els Porxets.

23:00 h. CIRCA (Austràlia) amb 
S —estrena a l’estat espanyol–. 
(85’). Poliesportiu Cobert.

23:00 h. Teatro Necesario 
(Itàlia) amb Nuova barberia Carlo-
ni. (60’)
Centre Municipal Bernat i 
Baldoví.

00:30 matinada. Cia. Estampa-
des amb Enfila S.A. (50’). Plaça 
de Sant Pere.

18
 de setembre

Divendres

De 11:00 a 14:00 h. Exposició 
Titella d’aigua de Jaume Poli-
carpo–Bambalina Teatre. Sala 
d’Exposicions Els Porxets.

12:30 h. Murmuyo amb 
Cita a ciegas. (30’) 
Escenari plaça Ajuntament.

De 18:30 a 22:00 h. Exposició 
Titella d’aigua de Jaume Policar-
po–Bambalina. Sala Els Porxets.

18:45 h. Bambalina amb 
Titella d’aigua. (15’). Sala Els Porxets.

19:00 h. Vaivén (Andalusia) amb 
Do not disturb.  (Espectacle per a 
públic familiar i infantil a partir 
de 4 anys - 60’).Centre Municipal 
Bernat i Baldoví.

20:00 h, 20:30 h i 21:00h. Bam-
balina amb Titella d’aigua. (15’). 
Sala Els Porxets.

19
 de setembre

Dissabte
20

 de setembre

Diumenge

11:00 h i 12:30h. Taller MiM 
(Musica i moviment) impartit per 
Mireia Banyoles (Manises). (Reco-
manat de 3 a 6 anys i acompan-
yats d’adult).
Poliesportiu Cobert.

De 18:30 a 22:00 h. Exposició 
Titella d’aigua de 
Jaume Policarpo – Bambalina. 
Sala d’Exposicions Els Porxets.

18:30 h. Ibuprofeno Teatro amb 
Fitness. (40’). 
Plaça Ajuntament i rodalies.

18:45 h. Bambalina amb 
Titella d’aigua. (15’). Sala Els 
Porxets.

19:00 h. Jove Cia Gerard Collins 
(València) amb Check point. (20’)
Escenari plaça Ajuntament.
 
19:30 h. Murmuyo (Xile) 
amb Cita a ciegas. (30’) 
Escenari plaça Ajuntament. 

20:00 h. Baraka Circ (València) 
amb Batuclown. (30’ Itinerant). 
Plaça Ajuntament, Mercat Central i 
rodalies.

20:00 h. Bambalina amb 
Titella d’aigua. (15’). Sala Els 
Porxets.

20:00 h. Circ Teatre Modern 
amb Exúvia. (50’). Casal Jove.

20:00 h. Teatro Necesario amb 
Nuova barberia Carloni. (60’)
Centre Municipal Bernat i 
Baldoví.

20:15 h. Ibuprofeno Teatro amb 
Fitness. (40’) 
Plaça Ajuntament i rodalies.

20:30 h. Jove Companyia Gerard 
Collins amb Check point. (20’)
Escenari plaça Ajuntament.

20:30 h. Bambalina amb 
Titella d’aigua (15’). Sala ElsPorxets.

21:00 h. Murmuyo amb Cita 
a ciegas. (30’). Escenari plaça 
Ajuntament. 

21:30  h. Bambalina amb 
Titella d’aigua. (15’). Sala Els Porxets.

21:30 h. Jove Companyia Gerard 
Collins amb Check point. (20’)
Escenari plaça Ajuntament.

23:00 h. CIRCA amb S. (85’)
Poliesportiu Cobert.

23:00 h. Teatro Necesario amb 
Nuova barberia Carloni. (60’)
Centre Municipal Bernat i 
Baldoví.

00:15 matinada.  Baraka Circ 
amb Batuclown. (30’ Itinerant) 
Del carrer Sant Josep a la Plaça 
Jaume I.

00:45 matinada. Cie. Underclouds 
(França) amb Funambus —estrena 
a l’estat espanyol–. (45’)
Plaça Jaume I.
 

OffMIM

19.00 h. Presentació de Reclam 
Editorial i dels llibres Carbonet, 
l’ànec que volia ser poeta i Boca de 
Rap, la granota que tot ho sap. 
Biblioteca Municipal (Plaça dels 
Molins de la Vila).

24:00 h. Ferran Gadea (València) 
amb Apadrina un valencià. (50’)
Cafeteria La Tertúlia, (C/ València).

01:30 matinada. Cia. Aérea  (Va-
lència) amb De todas las bellas las 
más bellotas. (60’)
Falla Bernat Alinyo 
(C/ Les Palmeres).

17:00 h i 19:00 h. 
Carles Cano (València) amb Con-
tes per a riure. (30’)
Bocateria - Cafeteria Els Porxets  
(C/ Sequial).

13:00 h. Concert Zip Strip Band  
(Sueca) amb Vermut & Blues. (70’)
Bar Capri (C/ Sant Cristòfol).

20:00 h. Cía La princesa boba 
(Sueca) amb L’hàbitat de la prin-
cesa boba. (45’)
Llibreria-Papereria Arts 
(C/ València).

21:00 h. Diego Varea  (València) 
amb Msías. (50’)
Cafeteria La Tertúlia (C/ València).

18
 de setembre

Divendres

19
 de setembre

Dissabte

20
 de setembre

Diumenge

17
 de setembre

Dijous

11:30 h, 13:00 h, 16:30 h.
Dani Miquel (L’Alcúdia-València) 
amb Musiqueries. (15’)
Bocateria - Cafeteria Els Porxets 
(C/ Sequial).

18:00 h. Taller creatiu amb les 
Germanes Roig (Sueca) amb
el Taller dels Animals de sèquia. 
(60’) 
Papereria – Llibreria Voltapàgines 
(C/Sant Cristòfol).

De 19:00 a 22:00 h. Cata de pro-
ductes valencians i de La Plaça. 
Mercat Central (Entrada pel C/ 
Mare de Déu de Sales).

20:00 h. i 01:30 matinada. 
Olla Xunta (València) amb 
El Musical (60’)
Gelateria-Cafeteria El Blanco 
(C/ Vall).

01:30 matinada. Purna Teatre 
(València) amb Star Farts. (70’)
Falla El Portal (C/ Lluís Alcanyís).
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Venda anticipada d’entrades a partir 
del 12 de setembre per Instant Ticket
 i a la Taquilla del Centre Municipal 
«Bernat i Baldoví» (C/ Sant Josep, 32).

Horari taquilla C.M.Bernat i Baldoví:
De 12:00 a 14:00h i de 18:30 a 22:00h
*Excepcionalment el dia 12 s’obrirà 
a les 09:00h.
*Els dies de festival taquilla oberta 
fins les 23:00h.

Horari taquilla Poliesportiu Cobert:
Divendres 18 i dissabte 19 
de 19h. a 23h.

Entrades

Preus
Classe Magistral: 3€
C.M.Bernat i Baldoví: 11€
Poliesportiu Cobert: 15€
Casal Jove: 8€

Espectacle familiar del 
diumenge 18:00h C.M.Bernat i 
Baldoví: 8€

Taller MiM: 5€ (xiquets i adults). 
Entrades/Inscripcions exclus-
sivament a la taquilla del C.M. 
Bernat i Baldoví 

19:00 h. Classe magistral a 
càrrec de Joan Segalés i Joan 
Faneca VOL-RAS (Catalunya) 
amb El mim, un festival.(70’)
Centre Municipal Bernat i 
Baldoví.

20:30 h. Bris de Banane (França) 
—per primera vegada a Espanya— 
amb Meurtre au motel. (45’)
Escenari Plaça de l’Ajuntament.

20:45 h. Inauguració de 
l’exposició Titella d’aigua de 
Jaume Policarpo-Bambalina 
(València).
Sala d’Exposicions Els Porxets.

21:00 h, 21:30 h i 22:00 h. 
Bambalina amb Titella d’aigua. 
Accions teatrals. (15’)
Sala d’Exposicions Els Porxets.

22:30 h. La inDependent (Alcoi) 
amb Rèquiem —estrena absoluta–. 
(70’)
Centre Municipal Bernat i 
Baldoví.

24:00 h. Bris de Banane amb 
Meurtre au motel. (45’)
Escenari Plaça de l’Ajuntament.

De 18:30 a 22:00 h. 
Exposició Titella d’aigua de 
Jaume Policarpo–Bambalina.
Sala d’Exposicions Els Porxets.

18:45 h. Bambalina amb 
Titella d’aigua. (15’)
Sala d’Exposicions Els Porxets.

19:00 h. Karl Stets (Dinamarca) 
amb Cuerdo. (60’)
Escenari Plaça de l’Ajuntament.

20:00 h. Bambalina amb 
Titella d’aigua. (15’)
Sala d’Exposicions Els Porxets.

20:30 h. La inDependent 
amb Rèquiem. (70’)
Centre Municipal Bernat i 
Baldoví.

20:30 h i 21:00 h. Bambalina 
amb Titella d’aigua. (15’)
Sala d’Exposicions Els Porxets.

23:00 h. Karl Stets amb Cuerdo. 
(50’)
Escenari Plaça de l’Ajuntament. 

16
 de setembre

Dimecres

17
 de setembre

Dijous

12:00 h. Ibuprofeno Teatro (Ga-
lícia) —estrena a la Comunitat 
Valenciana— amb Fitness. (40’) 
Mercat dels Divendres. 

De 18:30 a 22:00 h. Exposició 
Titella d’aigua de 
Jaume Policarpo–Bambalina.
Sala d’Exposicions Els Porxets.

18:45 h. Bambalina amb 
Titella d’aigua. (15’)
Sala d’Exposicions Els Porxets.

19:00 h. Cia. La Tal (Catalunya) 
amb The incredible box. (50’)
Escenari Plaça de l’Ajuntament.

20:00 h. Ibuprofeno Teatro amb 
Fitness. (40´)
Plaça Ajuntament i rodalies.

20:00 h. Bambalina Teatre amb 
Titella d’aigua. (15’)
Sala d’Exposicions Els Porxets.

20:00 h. Circ Teatre Modern 
(Catalunya)   —per primera 
vegada a la Comunitat    Valen-
ciana— amb Exúvia  (50´). 
Casal Jove.

20:30 h. Bambalina amb 
Titella d’aigua. (15’)
Sala d’Exposicions Els Porxets.

21:00 h. Cia. Estampades (Cata-
lunya) amb Enfila S.A. (50’)
Plaça de Sant Pere.
 
21:00 h. Bambalina amb 
Titella d’aigua. (15’)
Sala d’Exposicions Els Porxets.

23:00 h. CIRCA (Austràlia) amb 
S —estrena a l’estat espanyol–. 
(85’). Poliesportiu Cobert.

23:00 h. Teatro Necesario 
(Itàlia) amb Nuova barberia Carlo-
ni. (60’)
Centre Municipal Bernat i 
Baldoví.

00:30 matinada. Cia. Estampa-
des amb Enfila S.A. (50’). Plaça 
de Sant Pere.

18
 de setembre

Divendres

De 11:00 a 14:00 h. Exposició 
Titella d’aigua de Jaume Poli-
carpo–Bambalina Teatre. Sala 
d’Exposicions Els Porxets.

12:30 h. Murmuyo amb 
Cita a ciegas. (30’) 
Escenari plaça Ajuntament.

De 18:30 a 22:00 h. Exposició 
Titella d’aigua de Jaume Policar-
po–Bambalina. Sala Els Porxets.

18:45 h. Bambalina amb 
Titella d’aigua. (15’). Sala Els Porxets.

19:00 h. Vaivén (Andalusia) amb 
Do not disturb.  (Espectacle per a 
públic familiar i infantil a partir 
de 4 anys - 60’).Centre Municipal 
Bernat i Baldoví.

20:00 h, 20:30 h i 21:00h. Bam-
balina amb Titella d’aigua. (15’). 
Sala Els Porxets.

19
 de setembre

Dissabte
20

 de setembre

Diumenge

11:00 h i 12:30h. Taller MiM 
(Musica i moviment) impartit per 
Mireia Banyoles (Manises). (Reco-
manat de 3 a 6 anys i acompan-
yats d’adult).
Poliesportiu Cobert.

De 18:30 a 22:00 h. Exposició 
Titella d’aigua de 
Jaume Policarpo – Bambalina. 
Sala d’Exposicions Els Porxets.

18:30 h. Ibuprofeno Teatro amb 
Fitness. (40’). 
Plaça Ajuntament i rodalies.

18:45 h. Bambalina amb 
Titella d’aigua. (15’). Sala Els 
Porxets.

19:00 h. Jove Cia Gerard Collins 
(València) amb Check point. (20’)
Escenari plaça Ajuntament.
 
19:30 h. Murmuyo (Xile) 
amb Cita a ciegas. (30’) 
Escenari plaça Ajuntament. 

20:00 h. Baraka Circ (València) 
amb Batuclown. (30’ Itinerant). 
Plaça Ajuntament, Mercat Central i 
rodalies.

20:00 h. Bambalina amb 
Titella d’aigua. (15’). Sala Els 
Porxets.

20:00 h. Circ Teatre Modern 
amb Exúvia. (50’). Casal Jove.

20:00 h. Teatro Necesario amb 
Nuova barberia Carloni. (60’)
Centre Municipal Bernat i 
Baldoví.

20:15 h. Ibuprofeno Teatro amb 
Fitness. (40’) 
Plaça Ajuntament i rodalies.

20:30 h. Jove Companyia Gerard 
Collins amb Check point. (20’)
Escenari plaça Ajuntament.

20:30 h. Bambalina amb 
Titella d’aigua (15’). Sala ElsPorxets.

21:00 h. Murmuyo amb Cita 
a ciegas. (30’). Escenari plaça 
Ajuntament. 

21:30  h. Bambalina amb 
Titella d’aigua. (15’). Sala Els Porxets.

21:30 h. Jove Companyia Gerard 
Collins amb Check point. (20’)
Escenari plaça Ajuntament.

23:00 h. CIRCA amb S. (85’)
Poliesportiu Cobert.

23:00 h. Teatro Necesario amb 
Nuova barberia Carloni. (60’)
Centre Municipal Bernat i 
Baldoví.

00:15 matinada.  Baraka Circ 
amb Batuclown. (30’ Itinerant) 
Del carrer Sant Josep a la Plaça 
Jaume I.

00:45 matinada. Cie. Underclouds 
(França) amb Funambus —estrena 
a l’estat espanyol–. (45’)
Plaça Jaume I.
 

OffMIM

19.00 h. Presentació de Reclam 
Editorial i dels llibres Carbonet, 
l’ànec que volia ser poeta i Boca de 
Rap, la granota que tot ho sap. 
Biblioteca Municipal (Plaça dels 
Molins de la Vila).

24:00 h. Ferran Gadea (València) 
amb Apadrina un valencià. (50’)
Cafeteria La Tertúlia, (C/ València).

01:30 matinada. Cia. Aérea  (Va-
lència) amb De todas las bellas las 
más bellotas. (60’)
Falla Bernat Alinyo 
(C/ Les Palmeres).

17:00 h i 19:00 h. 
Carles Cano (València) amb Con-
tes per a riure. (30’)
Bocateria - Cafeteria Els Porxets  
(C/ Sequial).

13:00 h. Concert Zip Strip Band  
(Sueca) amb Vermut & Blues. (70’)
Bar Capri (C/ Sant Cristòfol).

20:00 h. Cía La princesa boba 
(Sueca) amb L’hàbitat de la prin-
cesa boba. (45’)
Llibreria-Papereria Arts 
(C/ València).

21:00 h. Diego Varea  (València) 
amb Msías. (50’)
Cafeteria La Tertúlia (C/ València).

18
 de setembre

Divendres

19
 de setembre

Dissabte

20
 de setembre

Diumenge

17
 de setembre

Dijous

11:30 h, 13:00 h, 16:30 h.
Dani Miquel (L’Alcúdia-València) 
amb Musiqueries. (15’)
Bocateria - Cafeteria Els Porxets 
(C/ Sequial).

18:00 h. Taller creatiu amb les 
Germanes Roig (Sueca) amb
el Taller dels Animals de sèquia. 
(60’) 
Papereria – Llibreria Voltapàgines 
(C/Sant Cristòfol).

De 19:00 a 22:00 h. Cata de pro-
ductes valencians i de La Plaça. 
Mercat Central (Entrada pel C/ 
Mare de Déu de Sales).

20:00 h. i 01:30 matinada. 
Olla Xunta (València) amb 
El Musical (60’)
Gelateria-Cafeteria El Blanco 
(C/ Vall).

01:30 matinada. Purna Teatre 
(València) amb Star Farts. (70’)
Falla El Portal (C/ Lluís Alcanyís).
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Sorgida als anys vuitanta, la companyia cata-
lana Vol-ras donà els seus primers passos ar-
tístics en la Mostra Internacional de Mim a Sue-
ca convertint-se en un dels clàssics al nostre 
festival. Ara, tres dècades després d’aquella 
primera visita, els seus directors, Joan Sega-
lés i Joan Faneca, tornen al MIM per tancar el 
cercle dels seus orígens, la seua història amb 
el festival, i acomiadar-se del públic amb una 
classe magistral.

JOAN SEGALÉS i JOAN FANECA (Vol-Ras)
Catalunya

El MIM... un festival!

Armats d’una goma elàstica, un marc de fusta 
i altres accessoris, dos personatges s’esforcen 
per reviure les millors escenes cinematogràfi-
ques i crear un thriller sagnant. Un muntatge 
on els germans Lescop desmunten la màgia 
del cinema amb la manipulació d’objectes, els 
malabars, el mim i la comèdia.     

BRIS DE BANANE
Meurtre au Motel

Karl Stets és un dels pocs creadors i intèrprets 
circenses que conreen l’absurd. Acròbata, ma-
labarista, funambulista i actor gestual dotat 
d’un elegant sentit de l’humor, a Cuerdo com-
bina habilitat i surrealisme experimentant 
amb cordes, rateres i titelles, convidant al pú-
blic a entrar al seu món.

Dinamarca

Cuerdo
KARL STETS

La pallassa Marián Bañobre recorre amb bici-
cleta els espais públics fent esport en totes 
les seues varietats. Humor i clown en un retrat 
crític d’absurds clixés construïts socialment 
entorn a l’univers femení.

Galícia

Fitness
 IBUPROFENO TEATRO 

Estrenat fa més de 150 anys amb gran èxit, 
avui, el director i dos excèntrics ajudants in-
tenten mantenir la glòria d’aquest especta-
cle més enllà del temps. Una reflexió en clau 
d’humor sobre la perdurabilitat de l’art que es 
va alçar amb el Premi al Millor Espectacle de 
Carrer de Freiburg.

Catalunya

The incredible box
Cia. LA TAL

Exúvia, pell exterior abandonada pels artròpo-
des després de la muda, dóna títol a aquest 
espectacle que ens ofereix una celebració ín-
tima 100% circ però sense circ, feta d’accions 
deslliurades de tot compromís de traducció 
immediata. 

Catalunya

Exúvia
CIRC TEATRE MODERN

Espectacle de circ inspirat a les fàbriques tèx-
tils dels anys 50 que ret homenatge a totes 
aquelles dones que, entre fils i bobines i amb 
el soroll de les màquines, van teixir les seues 
històries de vida fent front a l’adversitat.

Catalunya
Cia. ESTAMPADES

Enfila

Després de recórrer el món, S, que fa honor 
a la lletra de l’alfabet, les seues corbes i con-
torsions, s’estrena a l’Estat espanyol dins del 
marc del MIM. Un viatge inaudit als límits físics 
i emocionals del cos humà a través del circ 
acrobàtic i la dansa.

Austràlia
Creat per YARON LIFSCHITZ i CIRCA ENSEMBLE

S

Fa mig segle, les barberies italianes eren 
l’espai preferit dels senyors per tal de discutir 
els seus assumptes i idees. L’espectacle, que 
ha viatjat arreu del món, recrea aquella at-
mosfera on el públic s’hi veurà embolicat.

Itàlia

Nuova Barberia Carloni
TEATRO NECESSARIO 

Murmuyo aterra de nou als carrers de Sueca, 
aquesta vegada sense el seu company Metra-
yeta, per acudir a una Cita a ciegas on el pú-
blic s’hi vorà atrapat dins l’acció actoral. Alt 
voltatge de provocació i transgressió entre les 
rutines del circ clàssic i la improvisació.

Xile

Cita a ciegas
MURMUYO

L’energia, talent i frescor de la pedrera més jove 
de ballarins de l’escena actual arriba al MIM en 
un espectacle de dansa contemporània con-
format, en Sueca, per dues peces coreogràfi-
ques que ens submergeixen dins del laberint de 
l’adrenalina que viuen els adolescents.

València

Check point
JOVE COMPANYIA GERARD COLLINS

Baraka Circ farà vibrar els carrers de Sueca 
amb la seua percussió de frenètics ritmes en 
una batucada còmica amb malabars, acrobà-
cies sobre xanques i equilibris realitzats per 
una divertida tropa circense de dotze clowns.

València

BatuClown
Cia. BARAKA CIRC

El Funambus recala als carrers de Sueca com 
un monstre d’acer que respira, que balla, que 
gira sobre si mateix i en el qual es creuen les 
destinacions de dos personatges que transi-
ten per l’abisme com a metàfora del curs de 
la vida.

França

Funambus
UNDERCLOUDS

Dirigit per Rosa Díaz, Premi Nacional de les 
Arts Escèniques per a la Infància i la Joven-
tut, Do Not Disturb (No Molestar) ens trasllada 
a través del circ, el teatre i la dansa, al vaivé 
diari d’una fàbrica de principis del segle XX on 
hi treballen quatre personatges que viuen al 
límit.

Andalusia

Do Not Disturb
VAIVÉN CIRCO

BAMBALINA -  València
Projecte expositiu creat específicament per a la 
Mostra de MIM que proposa a l’espectador una 
nova mirada sobre el titella recolzant-se en la di-
mensió més plàstica i cinestèsica del concepte.

Titella d’aigua

Per primera vegada, el MIM dedica un taller 
per als més menuts, xiquets de 3 a 6 anys, que 
podran viure la seua primera experiència ar-
tística a través de la Música i el Moviment. 

Taller MiM (Música i Moviment)
Mireia Banyoles - Manises

França

Situat a la Plaça de l’Ajuntament i obert els dies de festival. Hi 
trobareu informació dels espectacles, programes de mà, ca-
tàlegs i plànols de la ciutat.

On hi trobareu MIMsamarretes (6€), XocoMims (1€), catàlegs del 
festival (3€) i una nova col·lecció especial d’objectes amb edició 
limitada.
 
· Vestíbul del C.M. Bernat i Baldoví (obert 1 h. abans de cada espectacle).
· Punt informació (Plaça de l’Ajuntament).

Espai lúdic situat al primer pis del C.M. Bernat i Baldoví idoni per 
refrescar-se o prendre un café. Punt de trobada dels espectadors, 
a més d’espai networking entre companyies i professionals.

PUNT informació

MIMbotiga

MIMcafé

Direcció artística i coordinació: Joan Santacreu / Administració: Roser Bartolomé, 
Sari Lahosa, Neus Escrivà, Pau Manuel, Anna Carbonell, Serveis de gestió Econò-
mica i Administrativa de l’Ajuntament de Sueca, de CulturArts Generalitat i de 
Fundació Bancaixa / Cap de producció: Susanna Vitoria / Coordinació tècnica i 
d’infraestructures: Jaume Aznar i Ramón Moncho / Direcció tècnica: Sergi Sanjuan 
/ Recursos i projectes externs: Anabel Calderón / Cap de premsa i comunicació: Marta 

Borcha / Premsa i protocol: Carol Fuster / Xarxes socials: Mari Redondo / 
Personal espais: Abdó Alcanyís , Elena Villagrasa, Pilar Escrivà, Carles Gandia, 

Cristina Campillo, Andrés Roses, MªÁngeles Soler, Anna Soler, Eugeni Alcañíz, 
Carles Olivella, Carla Capellino, Elies González, Maria Máñez, Laia Sorribes, 

Miquel Càrcel i altres membres de  l’A.C. Lluna Plena Teatre / 
Taquilla i professionals: Loles Peris, Inma Expósito i Marta Banyuls / Disseny gràfic: 

Voro Sendra / Traduccions i correccions: Emili Chaqués i Marta Borcha / 
Web: Eloi Cárcel – Itaca Video / Fotografies: Francesc Vera / 

Servei tècnic: Audio-net / Cartell: MIMequip

Equip de gestió

Centre Municipal Bernat i Baldoví. (C/ Sant Josep, 32
Poliesportiu cobert. (Ronda País Valencià, s/n)
Plaça de l’Ajuntament 
Plaça de Sant Pere
C/ Sequial i Mercat “dels divendres” 
Casal Jove
Sala d’Exposicions Els Porxets. (C/ Sequial, 5)
Plaça Jaume I
MIMparking, solar cantoner N-332 i Ronda del País Valencià

Biblioteca Municipal (Plaça dels Molins de la Vila)
Cafeteria La Tertúlia (C/ València)
Falla Bernat Alinyo (C/ Les Palmeres)
Bocateria - cafeteria Els Porxets (C/ Sequial)
Llibreria Voltapàgines (C/Sant Cristòfol)
Mercat Central (Entrada pel C/ Mare de Déu de Sales)
Gelateria-Cafeteria El Blanco (C/ Vall)
Falla El Portal (C/ Lluís Alcanyís)
Bar Capri (C/ Sant Cristòfol)
Llibreria-Papereria Arts (C/ València)
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Amb 27 anys de trajectòria teatral articula-
da en propostes textuals de dramatúrgia va-
lenciana contemporània, La Dependent en-
ceta una nova via artística i torna al MIM per 
presentar un nou projecte, La inDependent, 
i estrenar l’espectacle Rèquiem amb el qual 
s’endinsarà per primera vegada dins del teatre 
gestual. El muntatge ens situa als laboratoris 
d’investigació de la primera meitat del segle XX 
i ens apropa a la utopia de dotar i donar vida a 
elements inanimats i a jugar a vèncer la mort.

Alcoi

Rèquiem
Cia. LA inDEPENDENT



Sorgida als anys vuitanta, la companyia cata-
lana Vol-ras donà els seus primers passos ar-
tístics en la Mostra Internacional de Mim a Sue-
ca convertint-se en un dels clàssics al nostre 
festival. Ara, tres dècades després d’aquella 
primera visita, els seus directors, Joan Sega-
lés i Joan Faneca, tornen al MIM per tancar el 
cercle dels seus orígens, la seua història amb 
el festival, i acomiadar-se del públic amb una 
classe magistral.

JOAN SEGALÉS i JOAN FANECA (Vol-Ras)
Catalunya

El MIM... un festival!

Armats d’una goma elàstica, un marc de fusta 
i altres accessoris, dos personatges s’esforcen 
per reviure les millors escenes cinematogràfi-
ques i crear un thriller sagnant. Un muntatge 
on els germans Lescop desmunten la màgia 
del cinema amb la manipulació d’objectes, els 
malabars, el mim i la comèdia.     

BRIS DE BANANE
Meurtre au Motel

Karl Stets és un dels pocs creadors i intèrprets 
circenses que conreen l’absurd. Acròbata, ma-
labarista, funambulista i actor gestual dotat 
d’un elegant sentit de l’humor, a Cuerdo com-
bina habilitat i surrealisme experimentant 
amb cordes, rateres i titelles, convidant al pú-
blic a entrar al seu món.

Dinamarca

Cuerdo
KARL STETS

La pallassa Marián Bañobre recorre amb bici-
cleta els espais públics fent esport en totes 
les seues varietats. Humor i clown en un retrat 
crític d’absurds clixés construïts socialment 
entorn a l’univers femení.

Galícia

Fitness
 IBUPROFENO TEATRO 

Estrenat fa més de 150 anys amb gran èxit, 
avui, el director i dos excèntrics ajudants in-
tenten mantenir la glòria d’aquest especta-
cle més enllà del temps. Una reflexió en clau 
d’humor sobre la perdurabilitat de l’art que es 
va alçar amb el Premi al Millor Espectacle de 
Carrer de Freiburg.

Catalunya

The incredible box
Cia. LA TAL

Exúvia, pell exterior abandonada pels artròpo-
des després de la muda, dóna títol a aquest 
espectacle que ens ofereix una celebració ín-
tima 100% circ però sense circ, feta d’accions 
deslliurades de tot compromís de traducció 
immediata. 

Catalunya

Exúvia
CIRC TEATRE MODERN

Espectacle de circ inspirat a les fàbriques tèx-
tils dels anys 50 que ret homenatge a totes 
aquelles dones que, entre fils i bobines i amb 
el soroll de les màquines, van teixir les seues 
històries de vida fent front a l’adversitat.

Catalunya
Cia. ESTAMPADES

Enfila

Després de recórrer el món, S, que fa honor 
a la lletra de l’alfabet, les seues corbes i con-
torsions, s’estrena a l’Estat espanyol dins del 
marc del MIM. Un viatge inaudit als límits físics 
i emocionals del cos humà a través del circ 
acrobàtic i la dansa.

Austràlia
Creat per YARON LIFSCHITZ i CIRCA ENSEMBLE

S

Fa mig segle, les barberies italianes eren 
l’espai preferit dels senyors per tal de discutir 
els seus assumptes i idees. L’espectacle, que 
ha viatjat arreu del món, recrea aquella at-
mosfera on el públic s’hi veurà embolicat.

Itàlia

Nuova Barberia Carloni
TEATRO NECESSARIO 

Murmuyo aterra de nou als carrers de Sueca, 
aquesta vegada sense el seu company Metra-
yeta, per acudir a una Cita a ciegas on el pú-
blic s’hi vorà atrapat dins l’acció actoral. Alt 
voltatge de provocació i transgressió entre les 
rutines del circ clàssic i la improvisació.

Xile

Cita a ciegas
MURMUYO

L’energia, talent i frescor de la pedrera més jove 
de ballarins de l’escena actual arriba al MIM en 
un espectacle de dansa contemporània con-
format, en Sueca, per dues peces coreogràfi-
ques que ens submergeixen dins del laberint de 
l’adrenalina que viuen els adolescents.

València

Check point
JOVE COMPANYIA GERARD COLLINS

Baraka Circ farà vibrar els carrers de Sueca 
amb la seua percussió de frenètics ritmes en 
una batucada còmica amb malabars, acrobà-
cies sobre xanques i equilibris realitzats per 
una divertida tropa circense de dotze clowns.

València

BatuClown
Cia. BARAKA CIRC

El Funambus recala als carrers de Sueca com 
un monstre d’acer que respira, que balla, que 
gira sobre si mateix i en el qual es creuen les 
destinacions de dos personatges que transi-
ten per l’abisme com a metàfora del curs de 
la vida.

França

Funambus
UNDERCLOUDS

Dirigit per Rosa Díaz, Premi Nacional de les 
Arts Escèniques per a la Infància i la Joven-
tut, Do Not Disturb (No Molestar) ens trasllada 
a través del circ, el teatre i la dansa, al vaivé 
diari d’una fàbrica de principis del segle XX on 
hi treballen quatre personatges que viuen al 
límit.

Andalusia

Do Not Disturb
VAIVÉN CIRCO

BAMBALINA -  València
Projecte expositiu creat específicament per a la 
Mostra de MIM que proposa a l’espectador una 
nova mirada sobre el titella recolzant-se en la di-
mensió més plàstica i cinestèsica del concepte.

Titella d’aigua

Per primera vegada, el MIM dedica un taller 
per als més menuts, xiquets de 3 a 6 anys, que 
podran viure la seua primera experiència ar-
tística a través de la Música i el Moviment. 

Taller MiM (Música i Moviment)
Mireia Banyoles - Manises

França

Situat a la Plaça de l’Ajuntament i obert els dies de festival. Hi 
trobareu informació dels espectacles, programes de mà, ca-
tàlegs i plànols de la ciutat.

On hi trobareu MIMsamarretes (6€), XocoMims (1€), catàlegs del 
festival (3€) i una nova col·lecció especial d’objectes amb edició 
limitada.
 
· Vestíbul del C.M. Bernat i Baldoví (obert 1 h. abans de cada espectacle).
· Punt informació (Plaça de l’Ajuntament).

Espai lúdic situat al primer pis del C.M. Bernat i Baldoví idoni per 
refrescar-se o prendre un café. Punt de trobada dels espectadors, 
a més d’espai networking entre companyies i professionals.

PUNT informació

MIMbotiga

MIMcafé

Direcció artística i coordinació: Joan Santacreu / Administració: Roser Bartolomé, 
Sari Lahosa, Neus Escrivà, Pau Manuel, Anna Carbonell, Serveis de gestió Econò-
mica i Administrativa de l’Ajuntament de Sueca, de CulturArts Generalitat i de 
Fundació Bancaixa / Cap de producció: Susanna Vitoria / Coordinació tècnica i 
d’infraestructures: Jaume Aznar i Ramón Moncho / Direcció tècnica: Sergi Sanjuan 
/ Recursos i projectes externs: Anabel Calderón / Cap de premsa i comunicació: Marta 

Borcha / Premsa i protocol: Carol Fuster / Xarxes socials: Mari Redondo / 
Personal espais: Abdó Alcanyís , Elena Villagrasa, Pilar Escrivà, Carles Gandia, 

Cristina Campillo, Andrés Roses, MªÁngeles Soler, Anna Soler, Eugeni Alcañíz, 
Carles Olivella, Carla Capellino, Elies González, Maria Máñez, Laia Sorribes, 

Miquel Càrcel i altres membres de  l’A.C. Lluna Plena Teatre / 
Taquilla i professionals: Loles Peris, Inma Expósito i Marta Banyuls / Disseny gràfic: 

Voro Sendra / Traduccions i correccions: Emili Chaqués i Marta Borcha / 
Web: Eloi Cárcel – Itaca Video / Fotografies: Francesc Vera / 

Servei tècnic: Audio-net / Cartell: MIMequip

Equip de gestió

Centre Municipal Bernat i Baldoví. (C/ Sant Josep, 32
Poliesportiu cobert. (Ronda País Valencià, s/n)
Plaça de l’Ajuntament 
Plaça de Sant Pere
C/ Sequial i Mercat “dels divendres” 
Casal Jove
Sala d’Exposicions Els Porxets. (C/ Sequial, 5)
Plaça Jaume I
MIMparking, solar cantoner N-332 i Ronda del País Valencià

Biblioteca Municipal (Plaça dels Molins de la Vila)
Cafeteria La Tertúlia (C/ València)
Falla Bernat Alinyo (C/ Les Palmeres)
Bocateria - cafeteria Els Porxets (C/ Sequial)
Llibreria Voltapàgines (C/Sant Cristòfol)
Mercat Central (Entrada pel C/ Mare de Déu de Sales)
Gelateria-Cafeteria El Blanco (C/ Vall)
Falla El Portal (C/ Lluís Alcanyís)
Bar Capri (C/ Sant Cristòfol)
Llibreria-Papereria Arts (C/ València)

Espais
Programació Oficial

Programació OffMIM

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Plaça
Cervantes

del    
   B

orx

Utxana

To
ni 

    
  P

uc
ha

de
s

Fi
gu

er
aM
ol

í

València

València

Utxana

Carrer del Pou

Ca
rre

r d
e 

l’A
lbe

r

S
eq

ui
al

FF.CC.   SILLA - GANDIA

Avgda.  del  Ferrocarril

Passeig de l'Estació

MagranersBonaguia

Es
co

le
s

C
ar

ra
sq

ue
r

Sa
nta

 Te
res

a

Barrot

 L
a 

Pun
ta

 L
a 

Pun
ta

Orient

Patilots

Ro
nd

a 
de

 B
er

na
t A

lin
yo

Avgda. D. José Maiques Marco

Cam
í d

els
Do

s  
Po

nte
ts

Les  Palmeres
Vicenta Carrasquer

Avda. Ciutat    de Pamplona
Plaça

l'AjuntamentSa
nt

Cristófol

Plaça
Sant Pere

Cullera

Cullera
Portal de 

Cullera

Sant Roc

Mercat

Vall

   
R

on
da

 d
el

 P
aí

s 
Va

le
nc

ià

Jo
an

 F
us

te
r

Jo
an

 F
us

te
r

Camí Vell de Cullera

Jaume I

Jaume IPe
pe

 M
on

tóSa
nt

 M
iq

ue
l

.
Sa

nt
 Jo

se
p

Fi
llo

la

Francisco   Victoria

Francisco   VictoriaProgrés

Ronda  de  España

Ronda  de  España

Car
re

r d
el

 M
or

o

Fà
tim

a

9 d'Octubre

Sant  Antoni  Abat

Cantarrana

Cantarrana

Rois de Corella

Lluis  Alcanyís

Agent TomásCatalán Simó
Ronda  de  l'A

lcudia

Mare de Déu de Sales

Santo Domingo

Santo D
om

ingo

1

2

3

4

5

6

8

13

7

9

10
11

12

14

15

16

17

18

19

Amb 27 anys de trajectòria teatral articula-
da en propostes textuals de dramatúrgia va-
lenciana contemporània, La Dependent en-
ceta una nova via artística i torna al MIM per 
presentar un nou projecte, La inDependent, 
i estrenar l’espectacle Rèquiem amb el qual 
s’endinsarà per primera vegada dins del teatre 
gestual. El muntatge ens situa als laboratoris 
d’investigació de la primera meitat del segle XX 
i ens apropa a la utopia de dotar i donar vida a 
elements inanimats i a jugar a vèncer la mort.

Alcoi

Rèquiem
Cia. LA inDEPENDENT

Sorgida als anys vuitanta, la companyia cata-
lana Vol-ras donà els seus primers passos ar-
tístics en la Mostra Internacional de Mim a Sue-
ca convertint-se en un dels clàssics al nostre 
festival. Ara, tres dècades després d’aquella 
primera visita, els seus directors, Joan Sega-
lés i Joan Faneca, tornen al MIM per tancar el 
cercle dels seus orígens, la seua història amb 
el festival, i acomiadar-se del públic amb una 
classe magistral.

JOAN SEGALÉS i JOAN FANECA (Vol-Ras)
Catalunya

El MIM... un festival!

Armats d’una goma elàstica, un marc de fusta 
i altres accessoris, dos personatges s’esforcen 
per reviure les millors escenes cinematogràfi-
ques i crear un thriller sagnant. Un muntatge 
on els germans Lescop desmunten la màgia 
del cinema amb la manipulació d’objectes, els 
malabars, el mim i la comèdia.     

BRIS DE BANANE
Meurtre au Motel

Karl Stets és un dels pocs creadors i intèrprets 
circenses que conreen l’absurd. Acròbata, ma-
labarista, funambulista i actor gestual dotat 
d’un elegant sentit de l’humor, a Cuerdo com-
bina habilitat i surrealisme experimentant 
amb cordes, rateres i titelles, convidant al pú-
blic a entrar al seu món.

Dinamarca

Cuerdo
KARL STETS

La pallassa Marián Bañobre recorre amb bici-
cleta els espais públics fent esport en totes 
les seues varietats. Humor i clown en un retrat 
crític d’absurds clixés construïts socialment 
entorn a l’univers femení.

Galícia

Fitness
 IBUPROFENO TEATRO 

Estrenat fa més de 150 anys amb gran èxit, 
avui, el director i dos excèntrics ajudants in-
tenten mantenir la glòria d’aquest especta-
cle més enllà del temps. Una reflexió en clau 
d’humor sobre la perdurabilitat de l’art que es 
va alçar amb el Premi al Millor Espectacle de 
Carrer de Freiburg.

Catalunya

The incredible box
Cia. LA TAL

Exúvia, pell exterior abandonada pels artròpo-
des després de la muda, dóna títol a aquest 
espectacle que ens ofereix una celebració ín-
tima 100% circ però sense circ, feta d’accions 
deslliurades de tot compromís de traducció 
immediata. 

Catalunya

Exúvia
CIRC TEATRE MODERN

Espectacle de circ inspirat a les fàbriques tèx-
tils dels anys 50 que ret homenatge a totes 
aquelles dones que, entre fils i bobines i amb 
el soroll de les màquines, van teixir les seues 
històries de vida fent front a l’adversitat.

Catalunya
Cia. ESTAMPADES

Enfila

Després de recórrer el món, S, que fa honor 
a la lletra de l’alfabet, les seues corbes i con-
torsions, s’estrena a l’Estat espanyol dins del 
marc del MIM. Un viatge inaudit als límits físics 
i emocionals del cos humà a través del circ 
acrobàtic i la dansa.

Austràlia
Creat per YARON LIFSCHITZ i CIRCA ENSEMBLE

S

Fa mig segle, les barberies italianes eren 
l’espai preferit dels senyors per tal de discutir 
els seus assumptes i idees. L’espectacle, que 
ha viatjat arreu del món, recrea aquella at-
mosfera on el públic s’hi veurà embolicat.

Itàlia

Nuova Barberia Carloni
TEATRO NECESSARIO 

Murmuyo aterra de nou als carrers de Sueca, 
aquesta vegada sense el seu company Metra-
yeta, per acudir a una Cita a ciegas on el pú-
blic s’hi vorà atrapat dins l’acció actoral. Alt 
voltatge de provocació i transgressió entre les 
rutines del circ clàssic i la improvisació.

Xile

Cita a ciegas
MURMUYO

L’energia, talent i frescor de la pedrera més jove 
de ballarins de l’escena actual arriba al MIM en 
un espectacle de dansa contemporània con-
format, en Sueca, per dues peces coreogràfi-
ques que ens submergeixen dins del laberint de 
l’adrenalina que viuen els adolescents.

València

Check point
JOVE COMPANYIA GERARD COLLINS

Baraka Circ farà vibrar els carrers de Sueca 
amb la seua percussió de frenètics ritmes en 
una batucada còmica amb malabars, acrobà-
cies sobre xanques i equilibris realitzats per 
una divertida tropa circense de dotze clowns.

València

BatuClown
Cia. BARAKA CIRC

El Funambus recala als carrers de Sueca com 
un monstre d’acer que respira, que balla, que 
gira sobre si mateix i en el qual es creuen les 
destinacions de dos personatges que transi-
ten per l’abisme com a metàfora del curs de 
la vida.

França

Funambus
UNDERCLOUDS

Dirigit per Rosa Díaz, Premi Nacional de les 
Arts Escèniques per a la Infància i la Joven-
tut, Do Not Disturb (No Molestar) ens trasllada 
a través del circ, el teatre i la dansa, al vaivé 
diari d’una fàbrica de principis del segle XX on 
hi treballen quatre personatges que viuen al 
límit.

Andalusia

Do Not Disturb
VAIVÉN CIRCO

BAMBALINA -  València
Projecte expositiu creat específicament per a la 
Mostra de MIM que proposa a l’espectador una 
nova mirada sobre el titella recolzant-se en la di-
mensió més plàstica i cinestèsica del concepte.

Titella d’aigua

Per primera vegada, el MIM dedica un taller 
per als més menuts, xiquets de 3 a 6 anys, que 
podran viure la seua primera experiència ar-
tística a través de la Música i el Moviment. 

Taller MiM (Música i Moviment)
Mireia Banyoles - Manises

França

Situat a la Plaça de l’Ajuntament i obert els dies de festival. Hi 
trobareu informació dels espectacles, programes de mà, ca-
tàlegs i plànols de la ciutat.

On hi trobareu MIMsamarretes (6€), XocoMims (1€), catàlegs del 
festival (3€) i una nova col·lecció especial d’objectes amb edició 
limitada.
 
· Vestíbul del C.M. Bernat i Baldoví (obert 1 h. abans de cada espectacle).
· Punt informació (Plaça de l’Ajuntament).

Espai lúdic situat al primer pis del C.M. Bernat i Baldoví idoni per 
refrescar-se o prendre un café. Punt de trobada dels espectadors, 
a més d’espai networking entre companyies i professionals.

PUNT informació

MIMbotiga

MIMcafé

Direcció artística i coordinació: Joan Santacreu / Administració: Roser Bartolomé, 
Sari Lahosa, Neus Escrivà, Pau Manuel, Anna Carbonell, Serveis de gestió Econò-
mica i Administrativa de l’Ajuntament de Sueca, de CulturArts Generalitat i de 
Fundació Bancaixa / Cap de producció: Susanna Vitoria / Coordinació tècnica i 
d’infraestructures: Jaume Aznar i Ramón Moncho / Direcció tècnica: Sergi Sanjuan 
/ Recursos i projectes externs: Anabel Calderón / Cap de premsa i comunicació: Marta 

Borcha / Premsa i protocol: Carol Fuster / Xarxes socials: Mari Redondo / 
Personal espais: Abdó Alcanyís , Elena Villagrasa, Pilar Escrivà, Carles Gandia, 

Cristina Campillo, Andrés Roses, MªÁngeles Soler, Anna Soler, Eugeni Alcañíz, 
Carles Olivella, Carla Capellino, Elies González, Maria Máñez, Laia Sorribes, 

Miquel Càrcel i altres membres de  l’A.C. Lluna Plena Teatre / 
Taquilla i professionals: Loles Peris, Inma Expósito i Marta Banyuls / Disseny gràfic: 

Voro Sendra / Traduccions i correccions: Emili Chaqués i Marta Borcha / 
Web: Eloi Cárcel – Itaca Video / Fotografies: Francesc Vera / 

Servei tècnic: Audio-net / Cartell: MIMequip

Equip de gestió

Centre Municipal Bernat i Baldoví. (C/ Sant Josep, 32
Poliesportiu cobert. (Ronda País Valencià, s/n)
Plaça de l’Ajuntament 
Plaça de Sant Pere
C/ Sequial i Mercat “dels divendres” 
Casal Jove
Sala d’Exposicions Els Porxets. (C/ Sequial, 5)
Plaça Jaume I
MIMparking, solar cantoner N-332 i Ronda del País Valencià

Biblioteca Municipal (Plaça dels Molins de la Vila)
Cafeteria La Tertúlia (C/ València)
Falla Bernat Alinyo (C/ Les Palmeres)
Bocateria - cafeteria Els Porxets (C/ Sequial)
Llibreria Voltapàgines (C/Sant Cristòfol)
Mercat Central (Entrada pel C/ Mare de Déu de Sales)
Gelateria-Cafeteria El Blanco (C/ Vall)
Falla El Portal (C/ Lluís Alcanyís)
Bar Capri (C/ Sant Cristòfol)
Llibreria-Papereria Arts (C/ València)
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Amb 27 anys de trajectòria teatral articula-
da en propostes textuals de dramatúrgia va-
lenciana contemporània, La Dependent en-
ceta una nova via artística i torna al MIM per 
presentar un nou projecte, La inDependent, 
i estrenar l’espectacle Rèquiem amb el qual 
s’endinsarà per primera vegada dins del teatre 
gestual. El muntatge ens situa als laboratoris 
d’investigació de la primera meitat del segle XX 
i ens apropa a la utopia de dotar i donar vida a 
elements inanimats i a jugar a vèncer la mort.

Alcoi

Rèquiem
Cia. LA inDEPENDENT



Sorgida als anys vuitanta, la companyia cata-
lana Vol-ras donà els seus primers passos ar-
tístics en la Mostra Internacional de Mim a Sue-
ca convertint-se en un dels clàssics al nostre 
festival. Ara, tres dècades després d’aquella 
primera visita, els seus directors, Joan Sega-
lés i Joan Faneca, tornen al MIM per tancar el 
cercle dels seus orígens, la seua història amb 
el festival, i acomiadar-se del públic amb una 
classe magistral.

JOAN SEGALÉS i JOAN FANECA (Vol-Ras)
Catalunya

El MIM... un festival!

Armats d’una goma elàstica, un marc de fusta 
i altres accessoris, dos personatges s’esforcen 
per reviure les millors escenes cinematogràfi-
ques i crear un thriller sagnant. Un muntatge 
on els germans Lescop desmunten la màgia 
del cinema amb la manipulació d’objectes, els 
malabars, el mim i la comèdia.     

BRIS DE BANANE
Meurtre au Motel

Karl Stets és un dels pocs creadors i intèrprets 
circenses que conreen l’absurd. Acròbata, ma-
labarista, funambulista i actor gestual dotat 
d’un elegant sentit de l’humor, a Cuerdo com-
bina habilitat i surrealisme experimentant 
amb cordes, rateres i titelles, convidant al pú-
blic a entrar al seu món.

Dinamarca

Cuerdo
KARL STETS

La pallassa Marián Bañobre recorre amb bici-
cleta els espais públics fent esport en totes 
les seues varietats. Humor i clown en un retrat 
crític d’absurds clixés construïts socialment 
entorn a l’univers femení.

Galícia

Fitness
 IBUPROFENO TEATRO 

Estrenat fa més de 150 anys amb gran èxit, 
avui, el director i dos excèntrics ajudants in-
tenten mantenir la glòria d’aquest especta-
cle més enllà del temps. Una reflexió en clau 
d’humor sobre la perdurabilitat de l’art que es 
va alçar amb el Premi al Millor Espectacle de 
Carrer de Freiburg.

Catalunya

The incredible box
Cia. LA TAL

Exúvia, pell exterior abandonada pels artròpo-
des després de la muda, dóna títol a aquest 
espectacle que ens ofereix una celebració ín-
tima 100% circ però sense circ, feta d’accions 
deslliurades de tot compromís de traducció 
immediata. 

Catalunya

Exúvia
CIRC TEATRE MODERN

Espectacle de circ inspirat a les fàbriques tèx-
tils dels anys 50 que ret homenatge a totes 
aquelles dones que, entre fils i bobines i amb 
el soroll de les màquines, van teixir les seues 
històries de vida fent front a l’adversitat.

Catalunya
Cia. ESTAMPADES

Enfila

Després de recórrer el món, S, que fa honor 
a la lletra de l’alfabet, les seues corbes i con-
torsions, s’estrena a l’Estat espanyol dins del 
marc del MIM. Un viatge inaudit als límits físics 
i emocionals del cos humà a través del circ 
acrobàtic i la dansa.

Austràlia
Creat per YARON LIFSCHITZ i CIRCA ENSEMBLE

S

Fa mig segle, les barberies italianes eren 
l’espai preferit dels senyors per tal de discutir 
els seus assumptes i idees. L’espectacle, que 
ha viatjat arreu del món, recrea aquella at-
mosfera on el públic s’hi veurà embolicat.

Itàlia

Nuova Barberia Carloni
TEATRO NECESSARIO 

Murmuyo aterra de nou als carrers de Sueca, 
aquesta vegada sense el seu company Metra-
yeta, per acudir a una Cita a ciegas on el pú-
blic s’hi vorà atrapat dins l’acció actoral. Alt 
voltatge de provocació i transgressió entre les 
rutines del circ clàssic i la improvisació.

Xile

Cita a ciegas
MURMUYO

L’energia, talent i frescor de la pedrera més jove 
de ballarins de l’escena actual arriba al MIM en 
un espectacle de dansa contemporània con-
format, en Sueca, per dues peces coreogràfi-
ques que ens submergeixen dins del laberint de 
l’adrenalina que viuen els adolescents.

València

Check point
JOVE COMPANYIA GERARD COLLINS

Baraka Circ farà vibrar els carrers de Sueca 
amb la seua percussió de frenètics ritmes en 
una batucada còmica amb malabars, acrobà-
cies sobre xanques i equilibris realitzats per 
una divertida tropa circense de dotze clowns.

València

BatuClown
Cia. BARAKA CIRC

El Funambus recala als carrers de Sueca com 
un monstre d’acer que respira, que balla, que 
gira sobre si mateix i en el qual es creuen les 
destinacions de dos personatges que transi-
ten per l’abisme com a metàfora del curs de 
la vida.

França

Funambus
UNDERCLOUDS

Dirigit per Rosa Díaz, Premi Nacional de les 
Arts Escèniques per a la Infància i la Joven-
tut, Do Not Disturb (No Molestar) ens trasllada 
a través del circ, el teatre i la dansa, al vaivé 
diari d’una fàbrica de principis del segle XX on 
hi treballen quatre personatges que viuen al 
límit.

Andalusia

Do Not Disturb
VAIVÉN CIRCO

BAMBALINA -  València
Projecte expositiu creat específicament per a la 
Mostra de MIM que proposa a l’espectador una 
nova mirada sobre el titella recolzant-se en la di-
mensió més plàstica i cinestèsica del concepte.

Titella d’aigua

Per primera vegada, el MIM dedica un taller 
per als més menuts, xiquets de 3 a 6 anys, que 
podran viure la seua primera experiència ar-
tística a través de la Música i el Moviment. 

Taller MiM (Música i Moviment)
Mireia Banyoles - Manises

França

Situat a la Plaça de l’Ajuntament i obert els dies de festival. Hi 
trobareu informació dels espectacles, programes de mà, ca-
tàlegs i plànols de la ciutat.

On hi trobareu MIMsamarretes (6€), XocoMims (1€), catàlegs del 
festival (3€) i una nova col·lecció especial d’objectes amb edició 
limitada.
 
· Vestíbul del C.M. Bernat i Baldoví (obert 1 h. abans de cada espectacle).
· Punt informació (Plaça de l’Ajuntament).

Espai lúdic situat al primer pis del C.M. Bernat i Baldoví idoni per 
refrescar-se o prendre un café. Punt de trobada dels espectadors, 
a més d’espai networking entre companyies i professionals.

PUNT informació

MIMbotiga

MIMcafé

Direcció artística i coordinació: Joan Santacreu / Administració: Roser Bartolomé, 
Sari Lahosa, Neus Escrivà, Pau Manuel, Anna Carbonell, Serveis de gestió Econò-
mica i Administrativa de l’Ajuntament de Sueca, de CulturArts Generalitat i de 
Fundació Bancaixa / Cap de producció: Susanna Vitoria / Coordinació tècnica i 
d’infraestructures: Jaume Aznar i Ramón Moncho / Direcció tècnica: Sergi Sanjuan 
/ Recursos i projectes externs: Anabel Calderón / Cap de premsa i comunicació: Marta 

Borcha / Premsa i protocol: Carol Fuster / Xarxes socials: Mari Redondo / 
Personal espais: Abdó Alcanyís , Elena Villagrasa, Pilar Escrivà, Carles Gandia, 

Cristina Campillo, Andrés Roses, MªÁngeles Soler, Anna Soler, Eugeni Alcañíz, 
Carles Olivella, Carla Capellino, Elies González, Maria Máñez, Laia Sorribes, 

Miquel Càrcel i altres membres de  l’A.C. Lluna Plena Teatre / 
Taquilla i professionals: Loles Peris, Inma Expósito i Marta Banyuls / Disseny gràfic: 

Voro Sendra / Traduccions i correccions: Emili Chaqués i Marta Borcha / 
Web: Eloi Cárcel – Itaca Video / Fotografies: Francesc Vera / 

Servei tècnic: Audio-net / Cartell: MIMequip

Equip de gestió

Centre Municipal Bernat i Baldoví. (C/ Sant Josep, 32
Poliesportiu cobert. (Ronda País Valencià, s/n)
Plaça de l’Ajuntament 
Plaça de Sant Pere
C/ Sequial i Mercat “dels divendres” 
Casal Jove
Sala d’Exposicions Els Porxets. (C/ Sequial, 5)
Plaça Jaume I
MIMparking, solar cantoner N-332 i Ronda del País Valencià

Biblioteca Municipal (Plaça dels Molins de la Vila)
Cafeteria La Tertúlia (C/ València)
Falla Bernat Alinyo (C/ Les Palmeres)
Bocateria - cafeteria Els Porxets (C/ Sequial)
Llibreria Voltapàgines (C/Sant Cristòfol)
Mercat Central (Entrada pel C/ Mare de Déu de Sales)
Gelateria-Cafeteria El Blanco (C/ Vall)
Falla El Portal (C/ Lluís Alcanyís)
Bar Capri (C/ Sant Cristòfol)
Llibreria-Papereria Arts (C/ València)
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Amb 27 anys de trajectòria teatral articula-
da en propostes textuals de dramatúrgia va-
lenciana contemporània, La Dependent en-
ceta una nova via artística i torna al MIM per 
presentar un nou projecte, La inDependent, 
i estrenar l’espectacle Rèquiem amb el qual 
s’endinsarà per primera vegada dins del teatre 
gestual. El muntatge ens situa als laboratoris 
d’investigació de la primera meitat del segle XX 
i ens apropa a la utopia de dotar i donar vida a 
elements inanimats i a jugar a vèncer la mort.

Alcoi

Rèquiem
Cia. LA inDEPENDENT

Sorgida als anys vuitanta, la companyia cata-
lana Vol-ras donà els seus primers passos ar-
tístics en la Mostra Internacional de Mim a Sue-
ca convertint-se en un dels clàssics al nostre 
festival. Ara, tres dècades després d’aquella 
primera visita, els seus directors, Joan Sega-
lés i Joan Faneca, tornen al MIM per tancar el 
cercle dels seus orígens, la seua història amb 
el festival, i acomiadar-se del públic amb una 
classe magistral.

JOAN SEGALÉS i JOAN FANECA (Vol-Ras)
Catalunya

El MIM... un festival!

Armats d’una goma elàstica, un marc de fusta 
i altres accessoris, dos personatges s’esforcen 
per reviure les millors escenes cinematogràfi-
ques i crear un thriller sagnant. Un muntatge 
on els germans Lescop desmunten la màgia 
del cinema amb la manipulació d’objectes, els 
malabars, el mim i la comèdia.     

BRIS DE BANANE
Meurtre au Motel

Karl Stets és un dels pocs creadors i intèrprets 
circenses que conreen l’absurd. Acròbata, ma-
labarista, funambulista i actor gestual dotat 
d’un elegant sentit de l’humor, a Cuerdo com-
bina habilitat i surrealisme experimentant 
amb cordes, rateres i titelles, convidant al pú-
blic a entrar al seu món.

Dinamarca

Cuerdo
KARL STETS

La pallassa Marián Bañobre recorre amb bici-
cleta els espais públics fent esport en totes 
les seues varietats. Humor i clown en un retrat 
crític d’absurds clixés construïts socialment 
entorn a l’univers femení.

Galícia

Fitness
 IBUPROFENO TEATRO 

Estrenat fa més de 150 anys amb gran èxit, 
avui, el director i dos excèntrics ajudants in-
tenten mantenir la glòria d’aquest especta-
cle més enllà del temps. Una reflexió en clau 
d’humor sobre la perdurabilitat de l’art que es 
va alçar amb el Premi al Millor Espectacle de 
Carrer de Freiburg.

Catalunya

The incredible box
Cia. LA TAL

Exúvia, pell exterior abandonada pels artròpo-
des després de la muda, dóna títol a aquest 
espectacle que ens ofereix una celebració ín-
tima 100% circ però sense circ, feta d’accions 
deslliurades de tot compromís de traducció 
immediata. 

Catalunya

Exúvia
CIRC TEATRE MODERN

Espectacle de circ inspirat a les fàbriques tèx-
tils dels anys 50 que ret homenatge a totes 
aquelles dones que, entre fils i bobines i amb 
el soroll de les màquines, van teixir les seues 
històries de vida fent front a l’adversitat.

Catalunya
Cia. ESTAMPADES

Enfila

Després de recórrer el món, S, que fa honor 
a la lletra de l’alfabet, les seues corbes i con-
torsions, s’estrena a l’Estat espanyol dins del 
marc del MIM. Un viatge inaudit als límits físics 
i emocionals del cos humà a través del circ 
acrobàtic i la dansa.

Austràlia
Creat per YARON LIFSCHITZ i CIRCA ENSEMBLE

S

Fa mig segle, les barberies italianes eren 
l’espai preferit dels senyors per tal de discutir 
els seus assumptes i idees. L’espectacle, que 
ha viatjat arreu del món, recrea aquella at-
mosfera on el públic s’hi veurà embolicat.

Itàlia

Nuova Barberia Carloni
TEATRO NECESSARIO 

Murmuyo aterra de nou als carrers de Sueca, 
aquesta vegada sense el seu company Metra-
yeta, per acudir a una Cita a ciegas on el pú-
blic s’hi vorà atrapat dins l’acció actoral. Alt 
voltatge de provocació i transgressió entre les 
rutines del circ clàssic i la improvisació.

Xile

Cita a ciegas
MURMUYO

L’energia, talent i frescor de la pedrera més jove 
de ballarins de l’escena actual arriba al MIM en 
un espectacle de dansa contemporània con-
format, en Sueca, per dues peces coreogràfi-
ques que ens submergeixen dins del laberint de 
l’adrenalina que viuen els adolescents.

València

Check point
JOVE COMPANYIA GERARD COLLINS

Baraka Circ farà vibrar els carrers de Sueca 
amb la seua percussió de frenètics ritmes en 
una batucada còmica amb malabars, acrobà-
cies sobre xanques i equilibris realitzats per 
una divertida tropa circense de dotze clowns.

València

BatuClown
Cia. BARAKA CIRC

El Funambus recala als carrers de Sueca com 
un monstre d’acer que respira, que balla, que 
gira sobre si mateix i en el qual es creuen les 
destinacions de dos personatges que transi-
ten per l’abisme com a metàfora del curs de 
la vida.

França

Funambus
UNDERCLOUDS

Dirigit per Rosa Díaz, Premi Nacional de les 
Arts Escèniques per a la Infància i la Joven-
tut, Do Not Disturb (No Molestar) ens trasllada 
a través del circ, el teatre i la dansa, al vaivé 
diari d’una fàbrica de principis del segle XX on 
hi treballen quatre personatges que viuen al 
límit.

Andalusia

Do Not Disturb
VAIVÉN CIRCO

BAMBALINA -  València
Projecte expositiu creat específicament per a la 
Mostra de MIM que proposa a l’espectador una 
nova mirada sobre el titella recolzant-se en la di-
mensió més plàstica i cinestèsica del concepte.

Titella d’aigua

Per primera vegada, el MIM dedica un taller 
per als més menuts, xiquets de 3 a 6 anys, que 
podran viure la seua primera experiència ar-
tística a través de la Música i el Moviment. 

Taller MiM (Música i Moviment)
Mireia Banyoles - Manises

França

Situat a la Plaça de l’Ajuntament i obert els dies de festival. Hi 
trobareu informació dels espectacles, programes de mà, ca-
tàlegs i plànols de la ciutat.

On hi trobareu MIMsamarretes (6€), XocoMims (1€), catàlegs del 
festival (3€) i una nova col·lecció especial d’objectes amb edició 
limitada.
 
· Vestíbul del C.M. Bernat i Baldoví (obert 1 h. abans de cada espectacle).
· Punt informació (Plaça de l’Ajuntament).

Espai lúdic situat al primer pis del C.M. Bernat i Baldoví idoni per 
refrescar-se o prendre un café. Punt de trobada dels espectadors, 
a més d’espai networking entre companyies i professionals.

PUNT informació

MIMbotiga

MIMcafé

Direcció artística i coordinació: Joan Santacreu / Administració: Roser Bartolomé, 
Sari Lahosa, Neus Escrivà, Pau Manuel, Anna Carbonell, Serveis de gestió Econò-
mica i Administrativa de l’Ajuntament de Sueca, de CulturArts Generalitat i de 
Fundació Bancaixa / Cap de producció: Susanna Vitoria / Coordinació tècnica i 
d’infraestructures: Jaume Aznar i Ramón Moncho / Direcció tècnica: Sergi Sanjuan 
/ Recursos i projectes externs: Anabel Calderón / Cap de premsa i comunicació: Marta 

Borcha / Premsa i protocol: Carol Fuster / Xarxes socials: Mari Redondo / 
Personal espais: Abdó Alcanyís , Elena Villagrasa, Pilar Escrivà, Carles Gandia, 

Cristina Campillo, Andrés Roses, MªÁngeles Soler, Anna Soler, Eugeni Alcañíz, 
Carles Olivella, Carla Capellino, Elies González, Maria Máñez, Laia Sorribes, 

Miquel Càrcel i altres membres de  l’A.C. Lluna Plena Teatre / 
Taquilla i professionals: Loles Peris, Inma Expósito i Marta Banyuls / Disseny gràfic: 

Voro Sendra / Traduccions i correccions: Emili Chaqués i Marta Borcha / 
Web: Eloi Cárcel – Itaca Video / Fotografies: Francesc Vera / 

Servei tècnic: Audio-net / Cartell: MIMequip

Equip de gestió

Centre Municipal Bernat i Baldoví. (C/ Sant Josep, 32
Poliesportiu cobert. (Ronda País Valencià, s/n)
Plaça de l’Ajuntament 
Plaça de Sant Pere
C/ Sequial i Mercat “dels divendres” 
Casal Jove
Sala d’Exposicions Els Porxets. (C/ Sequial, 5)
Plaça Jaume I
MIMparking, solar cantoner N-332 i Ronda del País Valencià

Biblioteca Municipal (Plaça dels Molins de la Vila)
Cafeteria La Tertúlia (C/ València)
Falla Bernat Alinyo (C/ Les Palmeres)
Bocateria - cafeteria Els Porxets (C/ Sequial)
Llibreria Voltapàgines (C/Sant Cristòfol)
Mercat Central (Entrada pel C/ Mare de Déu de Sales)
Gelateria-Cafeteria El Blanco (C/ Vall)
Falla El Portal (C/ Lluís Alcanyís)
Bar Capri (C/ Sant Cristòfol)
Llibreria-Papereria Arts (C/ València)
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Amb 27 anys de trajectòria teatral articula-
da en propostes textuals de dramatúrgia va-
lenciana contemporània, La Dependent en-
ceta una nova via artística i torna al MIM per 
presentar un nou projecte, La inDependent, 
i estrenar l’espectacle Rèquiem amb el qual 
s’endinsarà per primera vegada dins del teatre 
gestual. El muntatge ens situa als laboratoris 
d’investigació de la primera meitat del segle XX 
i ens apropa a la utopia de dotar i donar vida a 
elements inanimats i a jugar a vèncer la mort.

Alcoi

Rèquiem
Cia. LA inDEPENDENT



Sorgida als anys vuitanta, la companyia cata-
lana Vol-ras donà els seus primers passos ar-
tístics en la Mostra Internacional de Mim a Sue-
ca convertint-se en un dels clàssics al nostre 
festival. Ara, tres dècades després d’aquella 
primera visita, els seus directors, Joan Sega-
lés i Joan Faneca, tornen al MIM per tancar el 
cercle dels seus orígens, la seua història amb 
el festival, i acomiadar-se del públic amb una 
classe magistral.

JOAN SEGALÉS i JOAN FANECA (Vol-Ras)
Catalunya

El MIM... un festival!

Armats d’una goma elàstica, un marc de fusta 
i altres accessoris, dos personatges s’esforcen 
per reviure les millors escenes cinematogràfi-
ques i crear un thriller sagnant. Un muntatge 
on els germans Lescop desmunten la màgia 
del cinema amb la manipulació d’objectes, els 
malabars, el mim i la comèdia.     

BRIS DE BANANE
Meurtre au Motel

Karl Stets és un dels pocs creadors i intèrprets 
circenses que conreen l’absurd. Acròbata, ma-
labarista, funambulista i actor gestual dotat 
d’un elegant sentit de l’humor, a Cuerdo com-
bina habilitat i surrealisme experimentant 
amb cordes, rateres i titelles, convidant al pú-
blic a entrar al seu món.

Dinamarca

Cuerdo
KARL STETS

La pallassa Marián Bañobre recorre amb bici-
cleta els espais públics fent esport en totes 
les seues varietats. Humor i clown en un retrat 
crític d’absurds clixés construïts socialment 
entorn a l’univers femení.

Galícia

Fitness
 IBUPROFENO TEATRO 

Estrenat fa més de 150 anys amb gran èxit, 
avui, el director i dos excèntrics ajudants in-
tenten mantenir la glòria d’aquest especta-
cle més enllà del temps. Una reflexió en clau 
d’humor sobre la perdurabilitat de l’art que es 
va alçar amb el Premi al Millor Espectacle de 
Carrer de Freiburg.

Catalunya

The incredible box
Cia. LA TAL

Exúvia, pell exterior abandonada pels artròpo-
des després de la muda, dóna títol a aquest 
espectacle que ens ofereix una celebració ín-
tima 100% circ però sense circ, feta d’accions 
deslliurades de tot compromís de traducció 
immediata. 

Catalunya

Exúvia
CIRC TEATRE MODERN

Espectacle de circ inspirat a les fàbriques tèx-
tils dels anys 50 que ret homenatge a totes 
aquelles dones que, entre fils i bobines i amb 
el soroll de les màquines, van teixir les seues 
històries de vida fent front a l’adversitat.

Catalunya
Cia. ESTAMPADES

Enfila

Després de recórrer el món, S, que fa honor 
a la lletra de l’alfabet, les seues corbes i con-
torsions, s’estrena a l’Estat espanyol dins del 
marc del MIM. Un viatge inaudit als límits físics 
i emocionals del cos humà a través del circ 
acrobàtic i la dansa.

Austràlia
Creat per YARON LIFSCHITZ i CIRCA ENSEMBLE

S

Fa mig segle, les barberies italianes eren 
l’espai preferit dels senyors per tal de discutir 
els seus assumptes i idees. L’espectacle, que 
ha viatjat arreu del món, recrea aquella at-
mosfera on el públic s’hi veurà embolicat.

Itàlia

Nuova Barberia Carloni
TEATRO NECESSARIO 

Murmuyo aterra de nou als carrers de Sueca, 
aquesta vegada sense el seu company Metra-
yeta, per acudir a una Cita a ciegas on el pú-
blic s’hi vorà atrapat dins l’acció actoral. Alt 
voltatge de provocació i transgressió entre les 
rutines del circ clàssic i la improvisació.

Xile

Cita a ciegas
MURMUYO

L’energia, talent i frescor de la pedrera més jove 
de ballarins de l’escena actual arriba al MIM en 
un espectacle de dansa contemporània con-
format, en Sueca, per dues peces coreogràfi-
ques que ens submergeixen dins del laberint de 
l’adrenalina que viuen els adolescents.

València

Check point
JOVE COMPANYIA GERARD COLLINS

Baraka Circ farà vibrar els carrers de Sueca 
amb la seua percussió de frenètics ritmes en 
una batucada còmica amb malabars, acrobà-
cies sobre xanques i equilibris realitzats per 
una divertida tropa circense de dotze clowns.

València

BatuClown
Cia. BARAKA CIRC

El Funambus recala als carrers de Sueca com 
un monstre d’acer que respira, que balla, que 
gira sobre si mateix i en el qual es creuen les 
destinacions de dos personatges que transi-
ten per l’abisme com a metàfora del curs de 
la vida.

França

Funambus
UNDERCLOUDS

Dirigit per Rosa Díaz, Premi Nacional de les 
Arts Escèniques per a la Infància i la Joven-
tut, Do Not Disturb (No Molestar) ens trasllada 
a través del circ, el teatre i la dansa, al vaivé 
diari d’una fàbrica de principis del segle XX on 
hi treballen quatre personatges que viuen al 
límit.

Andalusia

Do Not Disturb
VAIVÉN CIRCO

BAMBALINA -  València
Projecte expositiu creat específicament per a la 
Mostra de MIM que proposa a l’espectador una 
nova mirada sobre el titella recolzant-se en la di-
mensió més plàstica i cinestèsica del concepte.

Titella d’aigua

Per primera vegada, el MIM dedica un taller 
per als més menuts, xiquets de 3 a 6 anys, que 
podran viure la seua primera experiència ar-
tística a través de la Música i el Moviment. 

Taller MiM (Música i Moviment)
Mireia Banyoles - Manises

França

Situat a la Plaça de l’Ajuntament i obert els dies de festival. Hi 
trobareu informació dels espectacles, programes de mà, ca-
tàlegs i plànols de la ciutat.

On hi trobareu MIMsamarretes (6€), XocoMims (1€), catàlegs del 
festival (3€) i una nova col·lecció especial d’objectes amb edició 
limitada.
 
· Vestíbul del C.M. Bernat i Baldoví (obert 1 h. abans de cada espectacle).
· Punt informació (Plaça de l’Ajuntament).

Espai lúdic situat al primer pis del C.M. Bernat i Baldoví idoni per 
refrescar-se o prendre un café. Punt de trobada dels espectadors, 
a més d’espai networking entre companyies i professionals.

PUNT informació

MIMbotiga

MIMcafé

Direcció artística i coordinació: Joan Santacreu / Administració: Roser Bartolomé, 
Sari Lahosa, Neus Escrivà, Pau Manuel, Anna Carbonell, Serveis de gestió Econò-
mica i Administrativa de l’Ajuntament de Sueca, de CulturArts Generalitat i de 
Fundació Bancaixa / Cap de producció: Susanna Vitoria / Coordinació tècnica i 
d’infraestructures: Jaume Aznar i Ramón Moncho / Direcció tècnica: Sergi Sanjuan 
/ Recursos i projectes externs: Anabel Calderón / Cap de premsa i comunicació: Marta 

Borcha / Premsa i protocol: Carol Fuster / Xarxes socials: Mari Redondo / 
Personal espais: Abdó Alcanyís , Elena Villagrasa, Pilar Escrivà, Carles Gandia, 

Cristina Campillo, Andrés Roses, MªÁngeles Soler, Anna Soler, Eugeni Alcañíz, 
Carles Olivella, Carla Capellino, Elies González, Maria Máñez, Laia Sorribes, 

Miquel Càrcel i altres membres de  l’A.C. Lluna Plena Teatre / 
Taquilla i professionals: Loles Peris, Inma Expósito i Marta Banyuls / Disseny gràfic: 

Voro Sendra / Traduccions i correccions: Emili Chaqués i Marta Borcha / 
Web: Eloi Cárcel – Itaca Video / Fotografies: Francesc Vera / 

Servei tècnic: Audio-net / Cartell: MIMequip

Equip de gestió

Centre Municipal Bernat i Baldoví. (C/ Sant Josep, 32
Poliesportiu cobert. (Ronda País Valencià, s/n)
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Plaça de Sant Pere
C/ Sequial i Mercat “dels divendres” 
Casal Jove
Sala d’Exposicions Els Porxets. (C/ Sequial, 5)
Plaça Jaume I
MIMparking, solar cantoner N-332 i Ronda del País Valencià

Biblioteca Municipal (Plaça dels Molins de la Vila)
Cafeteria La Tertúlia (C/ València)
Falla Bernat Alinyo (C/ Les Palmeres)
Bocateria - cafeteria Els Porxets (C/ Sequial)
Llibreria Voltapàgines (C/Sant Cristòfol)
Mercat Central (Entrada pel C/ Mare de Déu de Sales)
Gelateria-Cafeteria El Blanco (C/ Vall)
Falla El Portal (C/ Lluís Alcanyís)
Bar Capri (C/ Sant Cristòfol)
Llibreria-Papereria Arts (C/ València)
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Amb 27 anys de trajectòria teatral articula-
da en propostes textuals de dramatúrgia va-
lenciana contemporània, La Dependent en-
ceta una nova via artística i torna al MIM per 
presentar un nou projecte, La inDependent, 
i estrenar l’espectacle Rèquiem amb el qual 
s’endinsarà per primera vegada dins del teatre 
gestual. El muntatge ens situa als laboratoris 
d’investigació de la primera meitat del segle XX 
i ens apropa a la utopia de dotar i donar vida a 
elements inanimats i a jugar a vèncer la mort.

Alcoi

Rèquiem
Cia. LA inDEPENDENT


