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L'orquestra La Democràtica actua en el Teatre Serrano 

Demà dimarts, nova sessió de Cinepot amb la projecció de Cor Gegant 

El Teatre Serrano de Gandia continua amb la seua programació aquesta setmana amb una nova 

sessió de Cinepot, demà dimarts a les 17.30 i 20.00 h amb la pel·lícula Cor Gegant i el concert de 

l'Orquestra La Democràtica, dedicat al romanticisme txec, dissabte que ve 28 de gener. 

La programació del Teatre Serrano continua demà dimarts amb la projecció de Fusi. Cor Gegant dins del 

cicle Cinepot en versió original subtitulada, a les 17.30 i 20.00 h. El preu d'entrada és de 3 euros. 

La pel·lícula, islandesa, dirigida per Dagur Kári explica la història de Fusi, introvertit de 40, encara viu amb 

el saa mare. Passa els seus dies entre el treball en un aeroport, i els seus jocs amb maquetes recreant famoses 

batalles. El dia del seu aniversari la seua mare li regala un cupó per a acudir en una escola de ball. Allí 

coneix Sjöfn, una altra ànima solitària com ell. La trobada amb aquesta dona vitalista i amb una xiqueta de 

vuit anys li obliguen a donar el gran salt.  

L'orquestra La Democràtica homenatja el romanticisme txec 

D'altra banda, dissabte que ve 28 de gener a les 20.30 h, l’Orquestra La Democràtica torna al Teatre Serrano 

amb el concert Oda al romanticisme txec, amb peces de Leos Janáceck i Antonín Dvorák. El preu de les 

entrades és de 12 euros i estan a la venda en www.teatreserrano.es i taquilla de dimarts a dissabte de 18.00 a 

21.00 h. 

 

L'orquestra de cambra La Democràtica de València torna al Teatre Serrano per a oferir un concert únic amb 

obres de Dvorák i Janáceck entre uns altres. "La Democràtica" és una orquestra de cambra formada per 

músics interessats en oferir una alternativa musical interessant i innovadora. Aquesta formació presenta la 

seua proposta des d'un punt de vista musical i social. Des del punt de vista musical ofereix l'execució 

indiscriminada d'obres de diferent gènere, estils i èpoques dins de l'àmbit de la música acadèmica; des del 

punt de vista social, és un projecte democràtic d'autogestió interna en el qual tots els partícips són 

considerades per igual i aporten el seu gra i decisions. 

 

La Democràtica està dirigida per Jesús Santandreu arranjadora i compositor expert en diferents mitjans com 

a música de cambra, big band, orquestra simfònica i orquestra de vents. Saxofonista de jazz. Compta amb 

peces simfòniques estrenades o interpretades en el Brasil, EUA, Portugal, Alemanya, Colòmbia, Xina, 

Taiwan i Espanya. Ha treballat com a docent en diverses universitats europees, nord-americanes, asiàtiques i 
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llatinoamericanes. Actualment resideix a València i treballa com a professor a Sedajazz. Va aconseguir el 

premi a millor disc de l'any d'Espanya i Portugal i va estar prenominat als premis Grammy. 


