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MONÒLEG

ENTRADA 12 €

David Suárez repassa la seua carrera en aquest xou no apte per a sensibles. De “Vicente Finch” a 
“Famosos y una vieja”, de “Late Motiv” a “Yu, no te pierdas nada”, David no deixarà canya dreta en 
aquest monòleg d’una hora en el qual no hi ha ningú al volant. La comèdia negra, la provocació i la 
incomoditat, són les claus d’aquest còmic gallec de 26 anys.
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05, dissabte, 22.00 h 

DAVID 
SUÁREZ
TANTA TOLERANCIA ME 
ESTÁ OFENDIENDO

[05] DAVID SUÁREZ - TANTA TOLERANCIA ME ESTÁ OFENDIENDO

[06] PABLO NAHUAL - L’ORIGEN DELS INSTRUMENTS

[11] SUMMER RIDERS

[25] RUBÉN CECILIA



MÚSICA FAMILIAR

ENTRADA 4 €

Concert familiar participatiu, divertit i pedagògic que conjuga essències melòdiques amb 
belles cançons del folklore andí i llegendes ancestrals. A través d’instruments musicals 
arcaics (vent, corda i percussió), portats la majoria d’ells de comunitats ètniques i que 
són ja peces de museu, es proposa una imatge tant sonora com narrada: el naixement de 
l’expressió artística en l’ésser humà i el seu desenvolupament musical i instrumental a través 
d’allò que era quotidià en la seua vida (carabasses o baines) així com del que trobava en la 
naturalesa (ossos, canyes, caragols de mar). L’espectacle és un projecte de trobada i de pau, 
de tolerància a tot i a tots: respecte als ritmes dels majors i dels més xicotets. Respecte a 
altres cultures; respecte a allò diferent, a allò que sona diferent i a allò que sembla diferent.

PABLO 
NAHUAL 
L’ORIGEN DELS  
INSTRUMENTS 
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06, diumenge, 11.00 i 12.30 

MÚSICA

ENTRADA 5 €

Summer Riders presenta dos singles nous en un xou on comptarà amb convidats i 
col·laboracions especials i en el qual també faran repàs a part de la seua discografia. En 
aquesta ocasió, la banda comptarà sobre les taules amb músics que acompanyaren els seus 
integrants habituals on aprofitaran per a reinterpretar les cançons que els acompanyen des 
dels seus inicis. Després de sis anys de formació, Summer Riders vol regalar un espectacle 
especial a la seua ciutat d’origen, Elx, i així envoltar-se dels seus seguidors que han estat des 
del principi. Una oportunitat de veure la banda abans de tornar a tancar-se en l’estudi per a 
treballar en el seu nou disc.

SUMMER 
RIDERS
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11, divendres, 22.00 h 



MÚSICA

ENTRADA 5 €

El cantautor il·licità Rubén Cecilia, malgrat el seu curt recorregut musical, compta amb 
més de 70 concerts en directe, amb un disc d’estudi i, actualment, ha presentat el seu 
primer disc d’estudi professional.
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25, divendres, 22.00 h 

RUBÉN 
CECILIA
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[05 I 06] BULLYING 3.0 UNA HISTÒRIA DIFERENT

[08] ANTROPOP - TRIBUT A OBK

[09] JAIME URRUTIA    

[14] JAVIER TORTOSA I M. ASUNCIÓN RODRÍGUEZ  - CONCERT

[15] LOS CHUNGUITOS

[16] DAVID PRADA - TRIBUT POP ESPANYOL 80’S I 90’S

[21] MIND2MODE - TRES TRIBUTS: DEPECHE MODE, U2 I SIMPLE MINDS

[22] FERRÁN EXCESO - RIMAS Y ROCK
               
[23] PARLA, CONY, PARLA! - CIA. UNAOVARIAS

[24] UNIÓ MUSICAL DE TORRELLANO - CONCERT “X ANIVERSARI”

[28] GABRIELA BALLESTERO I NATALIA CABRERA - PIANO I SOPRANO

[29] JOSÉ LUIS SANTACRUZ I ASUN NOALES - LA ALEGRÍA DEL SILENCIO

[30] LUIS ALBERT SEGURA - AMENAZA TORMENTA



TEATRE INFANTIL EN VALENCIÀ

Funcions concertades amb els 
centres educatius

Basada en fets reals, aquesta peça teatral musical és un recorregut per les ments de 
dues adolescents en una única història. Un espai de temps en la seua vida extraordinari 
pels moments i situacions esdevinguts. Un canvi brusc i inesperat en la vida de la 
protagonista la submergeix en una espiral que mai hauria imaginat i, menys, desitjat, 
que arriba al límit de la seua existència.

BULLYING 3.0 

UNA HISTÒRIA 
DIFERENT   
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05 i 06, dimarts i dimecres 

MÚSICA POP    

ENTRADA 5 €

Dos grups reten tribut a dues formacions que marcaren a tota una generació en els anys 
90. ANTROPOP TRIBUT OBK + (Grup encara per determinar).

ANTROPOP

TRIBUT A OBK
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08, divendres, 22.00 h 



CICLE DE PIANO I MÚSICA DE CAMBRA

ENTRADA 4 € 

Primer concert de Festival de Piano i Música de Cambra d’Elx, en la seua quinzena edició. En 
aquesta ocasió, els il·licitans Javier Tortosa (guitarra) i María Asunción Rodríguez (soprano) 
interpretaran obres renaixentistes, barroques i contemporànies.

JAVIER TORTOSA 
I Mª ASUNCIÓN 
RODRÍGUEZ

CONCERT DE  
GUITARRA I VEU
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14, dijous, 20.00 h 

MÚSICA POP-ROCK

Compositor i músic de l’anomenada “moguda madrilenya”. Va ser membre d’Ejecutivos 
Agresivos, un dels grups seminals de la nova ona, de la qual van sorgir també grups 
com Derribos Arias o Décima Víctima. Quan el grup es va dissoldre, va fundar Gabinete 
Caligari juntament amb Ferni Presas i Edi Clavo.
Després d’una primera època fosca —amb temes com “Tren especial”, “Olor a Carne 
Quemada” i “Cómo perdimos Berlín”—, les composicions d’Urrutia van anar sent més 
eclèctiques, van recuperar temes aliens a l’univers del rock quant a les lletres, com 
aquelles que són estupends llenços del món del toreig —no en va, el seu pare va ser 
crític taurí— i van ser amanides amb melodies influïdes per la tarantel·la o el pasdoble.

Cicle de música “Ángel Alfosea”

JAIME 
URRUTIA
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09, dissabte, 22.00 h 

ENTRADA 16,50 € anticipada 
20 € el mateix dia del concert   
Venda en www.lomasticket.com



MÚSICA 

Les seues cançons mesclen rumba gitana i cançó melòdica espanyola i parlen, amb 
poques excepcions, de les condicions de pobresa, dels problemes per les drogues i de 
la marginació dels gitanos i d’altres habitants dels barris on ells mateixos vivien, temes 
compartits amb altres grups de rumba gitana com Los Chichos. Entre 2013 i 2014 van 
participar en la tercera temporada del programa d’Antena 3 “Tu cara me suena”, on 
van imitar a Estopa, Pimpinela, Azúcar Moreno o Las Grecas, entre altres artistes del 
panorama nacional. Finalment, van quedar en sisena posició en el marcador global.

LOS 
CHUNGUITOS
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15, divendres, 22.00 h 

MÚSICA POP

ENTRADA 10€ anticipada 
12€ el mateix dia del concert
 

La gira nacional de David Prada acaba un any més en la seua ciutat natal amb el tribut a la 
“moguda madrilenya” dels nostres benvolguts anys 80’S/90’S. Un concert ple de cançons del 
record i que fa un repàs de tot un repertori d’artistes que ens deixaren el millor llegat i els 
millors hits en les nostres vides com pot ser “No dudaría” d’Antonio Flores o “Cuando brille 
el sol” del grup La Guardia. El grup davidprada és ja reconegut en molts punts del país per 
ser ja la 4a gira consecutiva i aconseguir Sold Out en les millors sales del país. A més de 60 
escenaris han arribat ja amb aquesta gira TRIBUT AL POP DELS ANYS 80’S/90’S i, com sempre, 
David acaba en l’escenari que el va veure nàixer, en La Llotja d’Elx.

DAVID 
PRADA

TRIBUT POP ESPANYOL 
80’S I 90’S

16, dissabte, 20.00 h 
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ENTRADA 16,50 € anticipada 
20 € el mateix dia del concert   
Venda en www.lomasticket.com
 



MÚSICA POP-ROCK 

ENTRADA 24€ 

MIND2MODE  és una de les millors bandes internacionals amb més de 20 anys d’experiència 
i liderant molts dels grans festivals d’Europa. MIND2MODE recorren en un únic concert un 
tribut dels grups musicals: DEPECHE MODE, U2 i SIMPLE MINDS, interpretant els més grans 
èxits d’aquestes bandes que porten a l’esquena venuts més de 600 milions de còpies de 
discos en tot el món.
MIND2MODE Una atmosfera musical i posada en escena que ens transportarà als millors 
moments i anys d’aquests tres artistes internacionals  consagrats en els anys 80. Un xou únic 
i irrepetible que arriba a Espanya, te’l perdràs?...

Cicle de música “Ángel Alfosea”  

MIND2MODE

TRES TRIBUTS: DEPECHE 
MODE, U2 I SIMPLE MINDS. 
UN MEGA XOU
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21, dijous, 20.30 h 

MÚSICA POP 

ENTRADA 12€ anticipada 
15€ el mateix dia del concert

Rimas y Rock és el nou treball d’Exceso. Després de set anys des del seu últim disc, la banda 
catalana ha acabat de gravar a Barcelona el que serà el seu tercer àlbum d’estudi i que va 
veure la llum el 10 de maig i vindrà acompanyat d’una gira en la qual els podreu veure també 
en diversos festivals de l’estat.

Cicle de música “Ángel Alfosea”  

FERRÁN 
EXCESO

RIMAS Y ROCK

22, divendres, 22.00 h
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TEATRE EN VALENCIÀ

ENTRADA 5 €

Què n’expulsem quan menstruem? Què és el porno feminista? Quants tipus d’orgasmes 
femenins hi ha? Per què la rehabilitació del sòl pèlvic no entra en la seguretat social? Quants 
homes assassinaren les seues parelles o exparelles en 2018? A través de diferents disciplines 
(teatre textual, físic, dansa, performance, música en directe) i des de l’humor i la ironia, 
quatre dones alcen les seues veus per trencar tabús, qüestionar els esquemes impostos i 
lluitar per una societat més justa. PARLEM, CONY, PARLEM!
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23, dissabte, 20.00 h 

MÚSICA  

Entrada lliure

La Unió Musical de Torrellano és una associació cultural sense ànim de lucre, la finalitat de 
la qual és establir una acadèmia especialitzada en l’ensenyament musical i una banda de 
música. Un dels nostres objectius és possibilitar l’accés a l’ensenyament musical a totes les 
persones que ho desitgen.
Aquesta associació ambiciona la seua integració en un context social i cultural que es 
manifeste en una oferta educativa oberta a suggeriments, una col·laboració intensa amb 
altres institucions i una projecció de les seues activitats que revertisca en el bé cultural 
comú.

UNIÓ MUSICAL 
DE TORRELLANO

CONCERT 
“X ANIVERSARI”

24, diumenge, 12.00 h 
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Festival “Juno a la tardor”
Dia contra la violència de gènere                            

PARLA CONY 
PARLA
CIA. UNAOVARIAS



CICLE DE PIANO I MÚSICA DE CAMBRA

ENTRADA 4 €

Segon concert del Festival de Piano i Música de Cambra d’Elx en la seua quinzena edició. 
Gabriela Ballestero (piano) i Natalia Cabrera (veu) interpretaran obres de Mozart, Schubert i 
Granados, entre altres. Un recorregut des de l’Ària antiga, Òpera, cançó espanyola i Sarsuela. 
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28, dijous, 20.00 h

MÚSICA JAZZ

ENTRADA 5 €

Un subliminar concert que guarda proporció directa amb la dimensió onírica del  sentiment. 
Subterfugi del subconscient que aspira a un subtil enteniment amb la voluntat tàcita de 
tota vida latent. Estrofes sonores de temps arcans que, vibrant en la part més recòndita 
de l’ésser, susciten irreflexives emocions en aquells que ara naveguem en l’espai temps, 
eixos que quedem sords per a agafar els sons, que més enllà del silenci sustenten la nostra 
identitat i harmonitzen el nostre pensament. 

Festival “Juno a la tardor”          

JOSÉ LUIS 
SANTACRUZ 
I ASUN 
NOALES

LA ALEGRÍA DEL 
SILENCIO

29, divendres, 20.30 h 
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GABRIELA 
BALLESTERO 
I NATALIA 
CABRERA
 
CONCERT DE 
PIANO I SOPRANO



MÚSICA POP

Luis Albert Segura s’embarca en el seu primer projecte en solitari Amenaza Tormenta, 
després de 14 anys al capdavant de L.A., la banda mallorquina que ell mateix va fundar. Ara, 
presenta les seues cançons per primera vegada en castellà. Luis Albert s’obri en canal per 
al seu públic i llança 11 cançons, on cadascuna d’elles et transporta a diferents moments. El 
mallorquí fa 20 anys que està en el món de la música però afirma que Amenaza Tormenta i 
el seu gir al castellà són el resultat “d’un compte pendent que tenia amb la música des de fa 
molts anys”. A més, suposa un àlbum diferent i nou amb essència i identitat pròpies.

Cicle de música “Ángel Alfosea” 

LUIS ALBERT 
SEGURA 
(EXCANTANT L.A.)

AMENAZA TORMENTA

ENTRADA 16,50 € anticipada 
20 € el mateix dia del concert  
Venda en www.lomasticket.com

30, dissabte, 22.00 h
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E [03, 04 I 05] LET’S PLAY JUMANJI + A MIDSUMMER NIGHTS DREAM

[12 I 13] RAPUNZEL + BEETLEJUICE

[14] NACHO GARCÍA - ESTOY MAYOR

[26] GATETEMON BAND - GALA DE NADAL

[27] TEATRO CERO- LOS TRES CERDITOS
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TEATRE EN ANGLÉS PER A XIQUETS/ES

“LET’S PLAY 
JUMANJI” 
+ “A MIDSUMMER
NIGHTS DREAM”

LA TOURNÉ TEATRO

Funcions concertades amb els centres 
educatius

03, 04 i 05, dimarts, dimecres i dijous

TEATRE EN VALENCIÀ PER A XIQUETS/ES

Funcions concertades amb els 
centres educatius

“RAPUNZEL” + 
“BEETLEJUICE”
LA TOURNÉ TEATRO 
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12 i 13, dijous i divendres 

Una colla de xiquets descobreixen un 
misteriós joc de taula anomenat “JUMANJI”, 
que conté més secrets del que sembla. 
En cadascuna de les tirades, als seus 
participants els esperen moltes sorpreses... 
Lleons, rinoceronts, micos... La selva 
envairà aquesta divertida aventura. Vols 
jugar amb nosaltres? Una versió teatral 
pensada i creada per a xiquets/es en procés 
d’aprenentatge de la llengua anglesa.

Rapunzel és una princesa que va ser 
robada als seus pares quan era un bebé i 
la tancaren en una torre. Ara és una xiqueta 
molt imaginativa i decidida que aconsegueix 
escapar de la seua presó amb l’ajuda d’un 
bandit encantador. Versió teatral pensada 
i creada per a xiquets/es en procés 
d’aprenentatge

A MIDSUMMER NIGHTS DREAM. Us presentem 
una divertida adaptació de la famosa 
obra escrita per William Shakespeare. 
Situacions carregades d’humor, música, 
cançons originals, coreografies, il·luminació, 
escenografies i acurats vestuaris 
converteixen aquest espectacle en una 
exquisida adaptació en la qual la participació 
del públic és essencial. Un espectacle escrit 
i pensat per a adolescents!

En aquest picardiós i divertit espectacle 
coneixerem el faceciós Beetlejuice, un 
extravagant fantasma que viu en el “no-
món” i és especialista a espantar mortals. 
Espectacle creat i pensat per a adolescents 
en el qual la participació del públic és 
essencial.



MONÒLEG 

ENTRADA 9 €

Passa una nit de diversió i rialles amb Nacho García. Gaudeix d’aquest espectacle d’humor 
agut i d’anècdotes pròximes que riu de la vida i dels problemes que tots tenim, perquè, al cap 
i a la fi, el que hi ha és el que hi ha, i millor prendre-s’ho de broma. Jo era jove, feia botellón, 
no eixia a córrer si no venia la policia darrere de mi, comprava cigarrets solts i no sabia el 
que era l’Euribor ... ara em diuen de vosté, llave el cotxe en xandall i les ressaques em duren 
dos dies. ESTOY MAYOR.     

NACHO 
GARCÍA

ESTOY MAYOR
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14, dissabte, 22.00 h

MÚSICA INFANTIL

ENTRADA 5 €

Arriba l’esperada Gala Nadalenca de Gatetemon. Un any més, els simpàtics Gatetes oferiran 
un concert únic i especial en què interpretaran cançons de sèries i pel·lícules de tots els 
temps com Vampirina, Patrulla Canina, Dracs i Masmorres, Fraggle Rock, etc., sense oblidar 
els clàssics Disney, els temes originals de Gatetemon i les seues cançons nadalenques. Una 
oportunitat per a gaudir en família d’una música amb la qual tant grans com menuts han 
gaudit sempre.
Per a aquesta ocasió, Gatetemon comptarà amb nombrosos artistes invitats que faran 
encara més espectacular l’animada posada en escena dels Gatetes.
Vine a celebrar el Nadal amb el rock de Gatetemon!!!!!!

Campanya Escena Familiar

GATETEMÓN 
BAND
GALA DE NADAL

26, dijous, 17.30 h
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TEATRE INFANTIL

ENTRADA 6 €

Los Tres Cerditos està basada en el cèlebre conte, conegut per tots i totes, en el qual es 
narra la història dels tres germans porquets que van decidir fer-se una casa per a protegir-
se del llop. El xicotet la va fer de palla per a acabar abans i poder anar-se’n a jugar. El mitjà 
va construir una caseta de fusta. El major la va construir de rajola. Va arribar el llop i va 
esfondrar la casa de palla, va derrocar la de fusta, però no va poder destruir la de rajola. El 
públic infantil veurà en aquesta divertida i edificant història com s’enalteixen els valors del 
treball, el coneixement i la prudència per a superar els reptes de la vida.

Campanya Escena Familiar

TEATRO 
CERO
LOS TRES CERDITOS
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27, divendres, 17.30 h 
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[15, 16 I 17] THE WIZZARD OF OZ + CANTERVILLE GHOST

[18] DANZA INVISIBLE

[24] CIA. SIETE COMEDIANTES - MARCELINE

[28,29,30 I 31] TALLERALIA - ELS MAGS DEL LABORATORI



TEATRE EN ANGLÉS PER A XIQUETS/ES

Funcions concertades amb els 
centres educatius

THE WIZZARD 
OF OZ  + 
CANTERVILLE 
GHOST
LA TOURNÉ TEATRO

G
E

N
E

R
15, 16 i 17, dimecres, dijous i divendres 

MÚSICA POP

ENTRADA 16,50 € anticipada 
20 € el mateix dia del concert   
Venda en www.lomasticket.com
 

Danza Invisible és un grup espanyol de new wave. Està considerada com una de les bandes 
que van formar part de l’entramat de la famosa “moguda madrilenya” durant els anys 1980 a 
Espanya. Originaris de Torremolinos i fundats per Ricardo Texidó provinent del grup Cámara, 
juntament amb Chris Navas i Manolo Rubio, provinents del grup punk Adrenalina en 1981. Poc 
després, va entrar a formar-ne part Antonio Gil en la secció de guitarres. L’últim a incorporar-
se al projecte de la mà de Ricardo Texidó va ser Javier Ojeda, qui va substituir a Ricardo Texidó 
com a vocalista principal.
Es distingeixen dues etapes en la seua trajectòria musical: la primera es caracteritza per un 
so més alternatiu i avantguardista, inspirat en grups britànics com Simple Minds, U2 i The 
Police, o estatunidencs com Talking Heads o Blondie. La segona etapa es caracteritza per un 
acostament progressiu cap a la música africana, ballable i del Carib.

Cicle de música “Ángel Alfosea” 

DANZA 
INVISIBLE

18, dissabte, 22.00 h 
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Fantàstica comèdia anglesa plena de 
suspens i d’intriga. Actual adaptació teatral 
de la famosa novel·la d’Oscar Wilde. Grace 
és una jove que, sense esperar-ho, rep una 
interessant herència del seu oncle Charles. 
Una impressionant mansió passa a ser 
propietat de Grace, però el que la jove no 
sap és que en la mansió habita des de temps 
immemorials el colèric fantasma de Lord 
Simon Canterville.

Dorothy, somia a viatjar “més enllà de l’arc 
de Sant Martí”. El seu desig es fa realitat 
quan un tornado se l’emporta al món d’Oz. 
Però l’aventura només acaba de començar, 
Dorothy ha de dirigir-se pel camí de rajoles 
grogues cap a la Ciutat Esmaragda, on viu 
el Màgic d’Oz, que pot ajudar-la a tornar a 
casa. Una versió teatral pensada i creada 
per a xiquets/es en procés d’aprenentatge 
de la llengua anglesa.



TEATRE

ENTRADA 6 €

Marceline va ser el pallasso més famós del món. Nascut a Jaca, mestre per a posteriors 
genis de la comèdia com Charles Chaplin o Buster Keaton. Però la vida de Marceline, aquella 
que transcorre una vegada s’apaguen les llums, es converteix en una maror de sentiments 
oposats, riure i plorar, l’èxit i el fracàs. Marceline és el fidel espill de l’ésser humà.

CIA. SIETE 
COMEDIANTES
MARCELINE

G
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24, divendres, 20.30 h 

TEATRE PER A XIQUETS

Funcions concertades amb els 
centres educatius

Una vegada més, el nostre equip de científics delectaran els més xicotets/es amb les seues 
increïbles aventures, mesclant en aquesta ocasió la màgia i la ciència. Els nostres professors 
guillats van haver de superar difícils i divertides proves per a poder ingressar en la Universitat 
de la Màgia més important del país i demostraran als xiquets/es com la ciència i l’enginy els 
va servir per a superar tots els reptes. Aquest és un espectacle formatiu dirigit a alumnes 
d’infantil, primària i secundària dels centres educatius d’Elx.

TALLERALIA
ELS MAGS DEL 
LABORATORI

28, 29, 30 i 31, dimarts, dimecres, dijous i divendres 

G
E

N
E

R



PROGRAMA
OCTUBRE-NOVEMBRE
DESEMBRE-GENER

2019



OCTUBRE NOVEMBRE

DAVID SUÁREZ - “TANTA 
TOLERANCIA ME ESTÁ 
OFENDIENDO”
05, DISSABTE, 22.00 H

PABLO NAHUAL - “L’ORIGEN  
DELS INSTRUMENTS”
06, DIUMENGE, 11.00 I 12.30 H

SUMMER RIDERS
11, DIVENDRES, 22.00 H

RUBÉN CECILIA
25, DIVENDRES, 22.00 H 

“BULLYING 3.0  
UNA HISTORIA DIFERENT”
TALLER I TEATRE PRODUCCIÓ
05 I 06, DIMARTS I DIMECRES

ANTROPOP - “TRIBUT A OBK”
08, DIVENDRES, 22.00 H 

CICLE DE MÚSICA “ÁNGEL ALFOSEA”
JAIME URRUTIA
09, DISSABTE, 22.00 H

CICLE DE PIANO I MÚSICA DE CAMBRA  
JAVIER TORTOSA I M. ASUNCIÓN 
RODRÍGUEZ - CONCERT DE 
GUITARRA I VEU
14, DIJOUS, 20.00 H

LOS CHUNGUITOS
15, DIVENDRES, 22.00 H

DAVID PRADA - “TRIBUT POP 
ESPAÑOL 80’S I 90’S”
16, DISSABTE, 20.00 H 

Humor

Teatre

Música

CICLE DE MÚSICA “ÁNGEL ALFOSEA”
MIND2MODE “TRES TRIBUTS: 
DEPECHE MODE, U2 I SIMPLE 
MINDS, UN MEGA XOU”
21, DIJOUS, 20.30 H

CICLE DE MÚSICA “ÁNGEL ALFOSEA”
FERRÁN EXCESO  
“RIMAS Y ROCK”
22, DIVENDRES, 22.00 H

TEATRE EN VALENCIÀ
FESTIVAL “JUNO A LA TARDOR”
“PARLA CONY PARLA”
CIA. UNAOVARIAS
23, DISSABTE, 20.00 H

UNIÓ MUSICAL DE TORRELLANO
“CONCERT X ANIVERSARI”
24, DIUMENGE, 12.00 H

CICLE DE PIANO I MÚSICA DE CAMBRA
GABRIELA BALLESTERO I NATALIA 
CABRERA - “CONCERT DE PIANO I 
SOPRANO”
28, DIJOUS, 20.00 H

FESTIVAL “JUNO A LA TARDOR”
“LA ALEGRÍA DEL SILENCIO”
JOSÉ LUIS SANTACRUZ & ASUN 
NOALES
29, DIVENDRES, 20.30 H

CICLE DE MÚSICA “ÁNGEL ALFOSEA”
LUIS ALBERT SEGURA (EXCANTANT 
L.A.) “AMENAZA TORMENTA”
30, DISSABTE, 22.00 H 



DESEMBRE GENER

“LET’S PLAY JUMANJI”
I “A MIDSUMMER NIGHTS DREAM”
LA TOURNÉ TEATRO
03, 04 I 05, DIMARTS, DIMECRES I DIJOUS

“RAPUNZEL” I “BEETLEJUICE”
LA TOURNÉ TEATRO
12 I 13, DIJOUS I DIVENDRES

NACHO GARCÍA - “ESTOY MAYOR”
14, DISSABTE, 22.00 H

CAMPAÑA ESCENA FAMILIAR
GATETEMÓN BAND
“GALA DE NAVIDAD”
26, DIJOUS, 17.30 H

CAMPANYA ESCENA FAMILIAR
TEATRO CERO
“LOS TRES CERDITOS”
27, DIVENDRES, 17.30 H

“THE WIZZARD OF OZ”  
I “CANTERVILLE GHOST”
LA TOURNÉ TEATRO
15, 16 I 17, DIMECRES, DIJOUS I DIVENDRES

CICLE DE MÚSICA - ÁNGEL ALFOSEA
DANZA INVISIBLE
18, DISSABTE, 22.00 H  

CIA. SIETE COMEDIANTES
“MARCELINE”
24, DIVENDRES, 20.30 H 

TALLERALIA - “ELS MAGS DEL  
LABORATORI”
28, 29, 30 I 31, DIMARTS, DIMECRES, DIJOUS 
I DIVENDRES

Humor

Teatre

Música



LA SALA CULTURAL LA LLOTJA AGRAEIX LA VOSTRA COOPERACIÓ PER AL BON 
DESENVOLUPAMENT DE LES REPRESENTACIONS

-Una vegada començada la representació no es permet l’accés a la sala, ni serà motiu per a 
la devolució de l’import de l’entrada, per la qual cosa preguem sempre puntualitat.
-L’únic motiu per a la devolució de l’import de les localitats és la suspensió de la 
representació.
-En virtut de la legislació vigent, no es pot fumar en l’interior de l’edifici. Així mateix, està 
prohibit consumir aliments dins de la sala.
-En compliment dels drets de tots els artistes que intervenen en la representació i dels 
espectadors, no està permés realitzar cap tipus de captació sonora o visual, sense expressa 
autorització prèvia.
-Us recordem que abans d’entrar a la sala heu de desconnectar els telèfons mòbils, alarmes 
de rellotges i agendes electròniques.
-Aquest programa està subjecte a possibles variacions.
-Les dades que figuren en el programa han sigut facilitades pels mateixos artistes o, si és el 
cas, pels seus representants. Qualsevol canvi que s’hi produïsca serà fet públic a través dels 
mitjans de comunicació. 
-En qualsevol cas, la responsabilitat sobre els actes organitzats per entitats alienes a 
l’Ajuntament d’Elx correspon als promotors.
-En les entrades amb descomptes se sol·licitarà l’acreditació oportuna.
-Els menors han d’estar acompanyats per adults. 
-En compliment del Pla d’Emergències, cada persona, tinga l’edat que tinga, ocupa una 
localitat de la sala, així s’evita el sobre aforament.
-L’organització no es responsabilitza de les opinions i els comentaris realitzats pels artistes 
durant el desenvolupament de l’espectacle.

EQUIP DE LA SALA LA LLOTJA

Alcalde_ Carlos González Serna

Concejala de Cultura y Juventud_ Marga Antón Bonete

Directora econòmica_ Montse González

Programador_ Julián Sáez Pérez

Cap tècnic_ Miguel Angel Amorós Parreño

Personal Espai Escènic_ Juan José Claramonte
                                        Tomás Soler

Taquilleres_ Mª Asunción Montenegro
                    Mª Dolores Brú

Disseny_ Render.com.es



PLAÇA DE LA LLOTJA
BARRI D’ALTABIX - ELX

VENDA D’ENTRADES
instanticket.es
Taquilla Gran Teatre
i en la taquilla de La Llotja
una hora abans de cada 
espectacle. 

ELX.ES


