
EXPOSICIONS
De l’1 al 24 de desembre CENTRE CULTURAL

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA
V RAL·LI FOTOGRÀFIC

CLICKPETRER
Mostra fotogràfi ca de les imatges 
presentades al concurs, organit-
zat pel Grup Fotogràfi c de Petrer, 
celebrat el passat 4 de novembre, 
amb la participació de nombrosos 
afi cionats de tota la província i que 
coincidirà amb l’acte de lliurament 
de premis.

INAUGURACIÓ: divendres, 1 - 20 h

Horari de visites: dijous a diumenges, de 18.30 a 20.30 h

Del 6 al 24 de desembre FORN CULTURAL

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA
SANTÍSSIM CRIST

DEL MONT CALVARI

Mostra fotogràfi ca que recull dife-
rents imatges de l’ermita, romeria 
i festes del Santíssim Crist del Mont 
Calvari des de la dècada des anys 
40 fi ns als nostres dies.

Organitza: Majordomia Santíssim Crist

INAUGURACIÓ: dimecres, 6 - 18 h

Horari de visites: dijous a diumenges, de 18.30 a 20.30 h

Fins al 18 de febrer de 2018 MUSEU DÁMASO NAVARRO

EXPOSICIÓ TEMÀTICA
AMB LA “A” DE BITRIR

Exposició de caràcter divulgatiu que 
dóna a conéixer el legat cultural, 
històric, tradicional i patrimonial 
que ens van deixar els àrabs durant 
els set segles de la seua estada a 
Petrer i molts dels seus costums 
que, encara hui, perviuen en la nos-
tra societat.

Horari de visites: laborables, de 10 a 14 h;
dissabtes, de 18 a 20 h; diumenges, d’11 a 14 h

L’Agenda Cultural
al teu mòbil

Envia’ns un missatge per WhatsApp

PATRIMONI

FIRA
Dies 16 i 17 de desembre PLAÇA DE BAIX

V MOSTRA D’ARTESANIA
DE NADAL

Mostra d’artesania que pretén la 
promoció dels artesans locals, així 
com promoure la vida social i cul-
tural del barri antic de Petrer, amb 
activitats i tallers per als xiquets.

HORARI: dissabte, de 16 a 22 h i 
diumenge, de 10 a 21 h

Organitza: Associació Més que Art

Diumenge, 3 de desembre - de 10 a 14 h PARC 9 D’OCTUBRE

Diumenge, 3 de desembre - 11 h CASTELL

Dissabte, 2 de desembre - 18 h CENTRE HISTÒRIC

MOSTRA D’ARTESANIA
“PINTAR AL CARRER”

Mostra temàtica d’artesania, organitzada per l’Associació Més 
que Art, que pretén la promoció dels artesans locals.

VISITA CULTURAL
SANTA BÀRBARA EN EL CASTELL DE PETRER

Activitat que pretén recuperar la tradició popular de pujar al 
castell el dia de Santa Bàrbara per a escriure el nostre nom 
en les seues muralles. També es podrà entrar al calabós per a 
veure els grafi ts i gaudir d’un concert de guitarra a càrrec de 
l’Associació PIMA.

VISITA CULTURAL
PETRER ES VIST DE LLUNA

Visites guiades i teatralitzades pel centre històric de Petrer que 
recorren els principals carrers, monuments i edifi cis més emble-
màtics, on personatges del nostre passat ens relataran anècdo-
tes d’altres èpoques.

TOURIST INFO - Tel. 966 989 401

OFICINA DE CULTURA i NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

Teatre Cervantes - Gabriel Payà, 14

Tel. 966 989 409  •  E-mail: cultura@petrer.es  •  www.petrer.es

VENDA D’ENTRADES

(El sistema de venda s’anunciarà específi cament en cada espectacle)

Ofi cina Cultura: la setmana de l’espectacle, dilluns a divendres, de 13 a 14.30 h

Teatre Cervantes (Taquilla): dia de la funció, una hora abans de l’espectacle

Instant Ticket: Telèfon 902 444 300 - Internet: www.instanticket.es


