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Societat

Requena acollirà el rodatge d'una pel·lícula independent
El director Javier Yabeta tria Las Cuevas de la Villa per a algunes seqüències d'« Ahahel, el guardián de les aigües»
09/09/09 13:00 - REQUENA - EL PUNT

El director bolivià Javier Yabeta ha triat Las Cuevas de la Villa de Requena per rodar-hi
algunes seqüències del seu últim treball, Ahahel el guardián de las aguas. No és la primera
vegada que el municipi es converteix en escenari d'un film. En 2007, l'equip de gravació d'Una
cosa rara, va estar-hi una setmana rodant diverses escenes del metratge que narra la vida
del músic valencià Vicent Martín i Soler, en què alguns llocs de Requena van simular els
carrers de Madrid, Nàpols, Viena o Lisboa.
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Aquesta vegada, Yabeta narra la història d'un jove que indaga en la procedència i
implicacions dels seus poders màgics, en un viatge que el porta a recórrer el món i la història,
a través de diferents seqüències a Europa i Sud-amèrica. La gravació a Requena tindrà lloc el 12 de setembre i no interferirà en els horaris
habituals de visita a Las Cuevas.
Darrera actualització ( Dimecres, 9 de setembre del 2009 13:47 )
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