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Leo Harlem visita el Teatre Serrano de Gandia este mes de juny amb el nou espectacle 

#Trendingtronching 
 

La temporada del Teatre Serrano de Gandia entra ja en la seua recta final i per a este mes de juny 

tornen a programar una àmplia varietat d’activitats per a tot tipus de públic on Leo Harlem i Sergio 

Olalla destaquen amb el seu nou espectacle #TrendingTronching. D’altra banda continuen les 

representacions teatrals a càrrec de l’Escola Teatre Serrano i comptarem amb un nou concert de la 

UAM Sant Francesc de Borja. A més a més, són molts els centres educatius i diversos organismes que 

han escollit les nostres instal·lacions per realitzar este mes diverses actuacions. 

 

Teatre Serrano de Gandia presenta este mes de juny una variada i completa programació dirigida a tot tipus 

de públic. Sense dubte els protagonistes seran Leo Harlem i Sergio Olalla que representaran el pròxim 

dissabte 13 de juny a les 22.00 h el seu nou espectacle #Trendingtronching. Basat en un nou guió molt 

original, l'espectacle pretén fer-nos reflexionar sobre el que vam ser, la qual cosa som i el que podem arribar 

a ser. Però sempre, des de l'humor. #Trendingtronching és un espectacle innovador i ple de sorpreses que 

està triomfant en totes les ciutats de la geografia espanyola. És un espectacle digne de ser retuitejat. 

 

Leo Harlem és un dels humoristes més benvolgut pel públic i admirat pels seus col·legues de professió. És 

conegut per la seua participació en programes de televisió de gran audiència com El Club del Chiste, El 

Club de la Comedia, La hora de José Mota o Sé lo que hicisteis.  

 

Leo Harlem arriba acompanyat de Sergio Olalla. Des de la seua tendra infància ja aconseguia transportar a 

l'absurd a tota la seua família en un temps rècord. Ha participat en programes de ràdio i de televisió com La 

hora de José Mota o Cruz y Raya, col·laboracions que compagina amb les actuacions en directe en el teatre. 

El preu d’entrada per a #Trendingtronching oscil·la entre els 18 i 22 euros segons la zona del teatre. 

 

Igualment, continuen les actuacions teatrals de l’alumnat de l’Escola Teatre Serrano. Este mes de juny li 

toca el torn al grup de primer curs que representarà l’espectacle Plaute i els animals, amb diverses escenes 

de teatre clàssic i modern, els dies 24, 25 i 26 de juny a les 21.00 h.  Les entrades són gratuïtes amb  

invitació disponibles en les taquilles del teatre. 

 

D’altra banda, la UAM Sant Francesc de Borja oferirà el concert Retrobem la nostra música, el dia 20 de 

juny a les 20.00 h, amb un preu d’entrada de 4 euros. Dirigits per Vicente Mendoza Sánchez interpretaran 

obres de Chapí, el mestre Serrano, M. Penella, M. Palau, S. Giner, F. Ferran o R. Talens. 

 

Últims dies de cinema de la temporada 

Pel que fa a la programació de cinema, la pel·lícula Monuments Men tancarà el cine club organitzat 

conjuntament amb la Xarxa Municipal de Biblioteques durant la temporada. Així, el dimarts 2 de juny a les 

19.30 h, tindrà lloc en la Biblioteca Central una xerrada a càrrec de Rosa Mª Prada per a comentar la 

pel·lícula i el dijous 4 de juny tindran lloc les projeccions a les 17.30 i 20.00 h, al preu únic de 3 euros. 
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Igualment, les pel·lícules del cicle Cinema en Valencià, organitzat conjuntament amb l’Agència Municipal 

de Promoció del Valencià, el departament de Cultura de l’Ajuntament de Gandia, la Universitat de València 

i la Universitat Politècnica de València posarà el punt i final a la programació de cinema d’esta temporada 

amb les projeccions en versió doblada de les pel·lícules L’avi de 100 anys que es va escapar per la finestra, 

el 9 de juny i Jimmy’s Hall, el 16 de juny, a les 17.30 i 20.00 h. Els estudiants tenen entrada gratuïta per a 

este cicle de cinema en valencià i els socis de les Biblioteques de Gandia gaudeixen d’un preu d’entrada 

reduït de 2 euros. El preu de les entrades per al públic en general és com sempre de 3 euros. 

Altres activitats 

D’altra banda, diversos organismes i centres educatius han escollit les nostres instal·lacions per a dur a 

terme diverses representacions. Així, els dies 6 i 7 de juny tindrà lloc el musical en anglès The sound of 

music, a càrrec de l’escola de teatre Act and Play. Igualment, esta escola celebrarà el seu 10 aniversari el 14 

de juny. Per últim també l’alumnat d’Act and Play representarà La Casa de Bernarda Alba els dies 20 i 21 de 

juny. 

D’altra banda, l’Associació de Russoparlants de Gandia han organitzat un festival per al dia 13 de juny. 

També les Escoletes Municipals de Gandia realitzaran el seu festival de fi de curs entre el 15 i el 18 de juny. 

Igualment, este mes acollim el festival Chromodanza de l’escola Sonsoles Borja el 25 de juny, el festival 

benèfic organitzat per l’acadèmia Ballem o què? el 27 de juny i el festival de fi de curs de l’Acadèmia de 

Dansa Rapsòdia, el dia 28 de juny. 

 

 

 

 

 


