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DE L’ 1 4
AL 10 4

*
PROGRAMA

1 d’abril

CCCC / María José Martínez

Carrer del Museu, 2 / 19.00 h
Aforament de 100 persones / Entrada gratuïta
L’exposició Emergency on Planet Earth serà
l’escenari on la xef María José Martínez –1 estrela
Michelin i 1 sol Repsol– ens mostrarà la profunda
consciència mediambiental sobre la qual es basa el
seu treball en una xarrada/cuina en directe
anomenada «La grandesa d’allò minúscul: l’abella:
un homenatge i defensa de l’apicultura».
1 i 3 d´abril

Celler de Proava S.XIII / Disseny al
plat. Disseny i artesania alimentària i
Celler de Proava S.XIII / Showcooking
de la terreta amb tast de vins
C. de Baix, 29 / 1 d´abril 19:30 h – 3 d´abril 12:30 h
Aforament de 25 persones / 20€
Presentació de l’exposició “Disseny al plat”,
produïda pel Centre d’Artesania de la Comunitat
Valenciana. De la mà de València Club Cuina
s’oferirà un taller de tapes locals amb els millors vins
de la Comunitat. La degustació inclou: crema de
carabassa amb oli de cítrics i timó, moniato rostit
amb untuós de tronxon i remolatxa i encenalls de
moixama, coca d’oli de blanc i negre amb faves
sentidetes, rosquilleta de cacauet amb sardina
adobada i puré de xirivia amb fenoll.
2 d´abril

Set Espai D’art / El Festín de Babel en
l’exposició d’Isidro Ferrer
Plaça del Miracle del Mocadoret, 4 / 20:00 – 22:00 h
Aforament de 15 persones / 20€
L’experiència comença en la galeria amb la trobada
amb el fascinant Isidro Ferrer (il·lustrador i
dissenyador per devoció), on els galeristes ens
acostaran al seu món com a creador de poesia visual
en l’exposició «Animal Lámina». En els seus treballs,
les imatges juguen amb diferents sentits i, esta
vegada, també hi participaran el gust i l’olfacte amb un
tast de vins maridat amb productes de la Comunitat
Valenciana, seleccionats de la mà de Proava.
2, 3, 9 i 10 d´abril

Bombas Gens / Fes-te un vermut
amb Berlanga

Bombas Gens / 12:00 h
Aforament de 25 persones / 15€
T’agradaria prendre un vermut amb Berlanga?
Doncs si t’apuntes en l’antiga fàbrica Bombes Gens
serà possible, perquè t’oferixen una visita guiada a
l’exposició Berlanguiano, en la qual et submergiràs
en la vida i obra del cineasta, i després podràs
brindar amb un vermut valencià (Carmeleta, fet
amb taronges de la terreta), tan autèntic com ell, en
un jardí mediterrani exquisit. T’atrevixes a viure art,
història, arquitectura, gastronomia en una
experiència única?
2, 7 i 8 d´abril

Galeria Ana Serratosa / Art i Cava

Calle Cabillers nº 5. / 20:00 h
Aforament de 20 persones / 25€
Ana Serratosa t’obri les portes del carrer dels
Cabillers, 5, al seu últim projecte artístic: «Inventar
l’espai 2020. Intimitats col·lectives». Es farà un
recorregut per les zones comunes de l’edifici, en el
qual han intervingut huit artistes de diferents
disciplines: escultura monumental,
videoinstal·lacions, pintura, murals…
Este enriquidor recorregut el farà la directora de la
galeria i acabarà en la terrassa de l’edifici, on es farà
un tast dels caves valencians de la Bodega
Hispano-Suiza, subministrat per l’empresa Dicoval.
3, 5, 8 i 10 d´abril

Les Arts / Gastronomia Lírica

Les Arts / 18:00 h / Aforament de 30 persones
El preu canvia segons l’experiència.
Del 31 de març al 10 d’abril, podràs disfrutar de
Macbeth, una de les obres més conegudes de
l’històric compositor d’òpera italià, Giuseppe Verdi,
basada en la tragèdia homònima del dramaturg
William Shakespeare. A més, una vegada finalitzat
l’espectacle, tindràs l’oportunitat de disfrutar d’un
autèntic maridatge gastronòmic amb el menú
Macbeth, dissenyat pel prestigiós xef de
Contrapunto, Pablo Ministro.
7 d´abril

Shiras / Vesprada de tast

Carrer de Vilaragut, 3 / 19:00 h
Aforament de 20 persones / 15€
Shiras Galeria et convida a endinsar-te en el món
dels plaers amb un tast de caves i xocolates d’autor.
Gràcies al celler Chozas de Carrascal i a Paco Llopis,
un dels fundadors d’Utopick, podràs disfrutar
mentre contemples obres d’art contemporani.
Del 7 al 10 d´abril

Sala Russafa / Teatro y Gastronomía

Sala Russafa / de dijous a dissabte 20:00 h diumenges 19:00 h / Aforament de 6 persones / 40€
La Sala Russafa presenta La ciudad de escarcha,
una obra d’art de la companyia Crit. Es tracta d’un
espectacle a partir de l’obra Entre visillos, de
Carmen Martín Gaite. Disfruta d’un espectacle
divertit i emotiu de hui i per a hui. A més, en acabar
tindràs un saborós aperitiu! Degusta amb el teu
acompanyant un total de quatre empanades (a triar)
i dos cerveses, de la mateixa Doña Petrona.
7, 8 i 9 d´abril

IVAM / Meandres, teixits i sabors
peruans en l’obra d’Anni i Josef Albers
C/ de Guillem de Castro, 118 / 7 d´abril 19:00 h - 8 i
9 d´abril 12:00 h / Aforament de 15 persones / 24€
Recorre la trajectòria d’Anni i Josef Albers en l’IVAM
per mitjà d’una exposició que articula prop de 350
obres entre pintures, fotografies, dissenys... que van
descobrir en els seus viatges recurrents per
l’Amèrica Llatina. Una part d’eixes troballes les van
traslladar a les seues obres i, en connexió amb eixe
esperit, el xef Robert Richter, del restaurant Quina,
s’hi ha inspirat per a dissenyar un menú exquisit.
8 d´abril

Galeria Rosa Santos / Carta de
Quebrados

Carrer de Carrasquer, 1, Carrer San Cosme y San
Damián, 11 / 18:00 h
Aforament de 15-20 persones / 10€
La galeria Rosa Santos ens ensenya el paper
fonamental dels agents promotors en el patrimoni
cultural. De la mà de la galerista i de l’artista Chema
López coneixerem, a través de l’exposició «Carta de
quebrados», les tendències de l’art contemporani i
el treball de l’artista en una experiència
gastronòmica i cultural única.
8 d´abril

CCCC / Luis Valls

Carrer del Museu, 2 / 18:30 h
Aforament de 60 persones / Entrada gratuïta
En l’exposició «Emergency on Planet Earth»
s’aborden 12 problemes que en són un: l’emergència
en el planeta Terra. L’alimentació és, sens dubte, un
dels reptes plantejats. El xef Luis Valls posa de
manifest el mal que causem al mar a través de
«Plàstics (2019)», un plat que es va cuinar en el menú
en 2019 i 2020 a El Poblet (restaurant amb 2 estreles
Michelin, a València) i amb el qual van manifestar el
malestar davant de la quantitat de plàstics que
trobem al mar i en els peixos que consumim.
8 d´abril

La Trini espai d’art / Experiència 360º
a 4 mans

C/ de la Trinitat, 10 / 19:00 – 22:00 h
Aforament de 30 persones / 30€
La jove i prometedora xef Sandra Jorge, de Xanglot,
oferirà un menú informal compost de 7 plats amb
maridatge de Bodegas Nodus i muntarà en directe
les seues creacions juntament amb l’artista i agitador
cultural Lluís Salvador i el seu projecte #raspallart.
10 d´abril

Llíria / Una simfonia gastrocultural

Palacio Ca la Vila / 11:00 h
Aforament de 30 persones / 3€
La localitat de Llíria et convida a una visita guiada
al palau renaixentista de Ca la Vila, perquè pugues
disfrutar de melodioses simfonies en un concert
de música de cambra i dels seus productes locals
més exquisits.
10 d´abril

Gandía / Un banquet amb els Borja

Palau Ducal dels Borja / 13:00 h
Aforament de 40 persones / 40€
El Palau Ducal dels Borja, a Gandia, et convida a
submergir-te en la seua història amb una visita
teatralitzada, en la qual podràs conéixer als seus
personatges més rellevants, i podràs delectar-te, en
el mateix pati d’armes del Palau, amb una
gastronomia exquisida, amb un menú inspirat en
l’època, del xef Rubén Moreno.

*Programa subjecte a canvis
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