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NOVEMBRE

A G E N D A

OCTUBRE

01 LA MORT I LA DONZELLA
Dijous · 21 h · Dansa 
Institut Valencià de Cultura

02 SEÑORA DE ROJO SOBRE
FONDO GRIS, DE MIGUEL DELIBES 
Divendres · 21 h · Teatre 
Amb José Sacristán

03 JEANETTE SOY REBELDE
Dissabte · 20 h · Música
 
08 MRS. DALLOWAY,
DE VIRGINIA WOOLF
Dijous · 20 h · Teatre   
Amb Blanca Portillo

11 SOLITUDES
Diumenge · 19 h · Teatre gestual 
Kulunka Teatro

17 CONCERT DE TEMPORADA
Dissabte · 20 h · Música clàssica 
Orquestra Simfònica Ciutat d’Elx OSCE

18 JUAN AMODEO EL JUICIO FINAL
Diumenge · 19 h · Humor
 
23 VIGOR MORTIS
Divendres · 21 h · Dansa 
Cia. OtraDanza

31 VIEJO AMIGO CICERÓN
Dissabte · 20 h · Teatre
Amb José María Pou, Bernat Quintana i 
Miranda Gas

07 LA DESNUDEZ
Dissabte · 20 h · Dansa 
Cía. Daniel Abreu

12 SANTI RODRÍGUEZ
COMO EN CASA DE UNO...
(EN NINGÚN SITIO)
Dijous · 20.30 h · Humor

14 CONCERT 
DE TEMPORADA
Dissabte · 20 h · Música clàssica 
Orquestra Simfònica Ciutat d’Elx OSCE

20 RURAL COPS 
Divendres · 21 h · Cine 

21 UN MARIDO IDEAL,
D’OSCAR WILDE
Dissabte · 20 h · Comèdia
Amb Juanjo Artero, Dani Muriel,
Candela Serrat…

27 ANDRÉS SUÁREZ
Divendres · 21 h · Música

28 #PUERTAS ABIERTAS
Dissabte · 20 h · Teatre 
Amb Cayetana Guillén Cuervo i
Ayoub El Hilali

29 ALGO DE MÍ.
EL HOMENAJE CON
LOS MÚSICOS DE CAMILO
Diumenge · 19 h · Música 



GENERDESEMBRE

A G E N D A

Consulta aquí tota la programació actualitzada

01 CONCERT D’ANY NOU
Divendres · 19 h · Música clàssica  
Orquestra Simfònica Ciutat d’Elx OSCE

02 NAVIDAD ROCK
Dissabte · 18 h · Teatre musical familiar 
Trébol Teatro
ESCENA FAMILIAR AL NADAL

03 EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR
Diumenge · 18 h · Teatre familiar 
Cia. Ferroviària
ESCENA FAMILIAR AL NADAL

04 EL SOL Y EL GIRASOL
Dilluns · 18 h · Teatre familiar 
Cia. La Carreta
ESCENA FAMILIAR AL NADAL

08 i 09 GRACIAS POR VENIR.
TRIBUTO A LINA MORGAN
Divendres · 21 h 
Dissabte · 20 h · Teatre musical

16 EUGENI ALEMANY
EN PERSONA GUANYE
Dissabte· 20 h · Humor

23 EL PERRO DEL HORTELANO
Dissabte · 20 h · Teatre    

30 HOMBRES QUE ESCRIBEN
EN HABITACIONES PEQUEÑAS
Dissabte · 20 h · Teatre 
Amb Secun de la Rosa, Esperanza Elipe, 
Cristina Alarcón i Angy Fernández

03 BERNARDO ATXAGA
Dijous · 20 h · Conferència 
CICLE “LA DIGNITAT DE LA PARAULA”

04 CONCERT DE TEMPORADA
Divendres · 20 h · Música clàssica 
Orquestra Simfònica Ciutat d’Elx OSCE

05 ESPERANDO A GODOT
Dissabte · 20 h · Teatre 
Amb Pepe Viyuela, Alberto Jiménez,
Juan Díaz...

11 JUAN CARLOS ORTEGA
LA RADIO DE ORTEGA
Divendres · 21 h · Humor

12 i 13 ¡EL ÚLTIMO
QUE APAGUE LA LUZ!
Dissabte · 20 h 
Diumenge · 19 h · Comèdia 
Amb Emma Ozores i Juan Anillo

19 XXII FINAL JOVES
CANTAUTORS D’ELX
FRASKITO
Dissabte · 21 h · Música







TORNE SEGUR
MESURES COVID 19

Benvingut/uda al GRAN TEATRE i per a fer-ho amb totes les garanties de seguretat, hem
preparat una sèrie de mesures. Li agraïm que ens ajude a posar-les en pràctica. 

Dins del teatre és obligatori l’ús de 
mascareta durant l’accés, la representació i 

el desallotjament de l’edifici. Cada espectador
portarà la seua pròpia mascareta de casa.

Hi haurà personal de l’organització gestionant
l’orientació de la cua i garantint la distància

de seguretat entre els assistents. 

MASCARETA GESTIÓ DE LA CUA D’ACCÉS

LLAVAT DE MANS

A l’entrada serà obligatori llavar-se les 
mans amb gel hidroalcohòlic que es posarà

a la disposició de tot el públic. Els banys
disposen també de sabó i aigua per a tal fi.

DESALLOTJAMENT DEL TEATRE

En finalitzar la funció, el personal del teatre
els indicarà per files l’itinerari d’eixida.

Mentrestant, el públic esperarà assegut en 
les butaques fins que els arribe el seu torn.

Vos demanem paciència.

NETEJA DIÀRIA DEL TEATRE

Les nostres instal·lacions es netegen i es
desinfecten a fons diàriament: corredors,
butaques, passamans, etc. Els banys es

desinfecten dues vegades al dia.

PROGRAMES DE MÀ 
I REVISTES

Per normativa es prohibeix l’entrega de
programes de mà i revistes. El catàleg

informatiu del teatre podrà obtindre’l a
través d’un codi QR en la web: www.elx.es



Es recomana el pagament
amb targeta.

PAGAMENT AMB TARGETA

Hi haurà un termòmetre de proximitat
per a la presa de temperatura. 

TEMPERATURA

En l’accés hi haurà una estoreta
amb desinfectant.

ESTORETES

SALA

L’aforament del teatre ha sigut reduït d’acord
amb la normativa vigent. Amb l’aforament
actual garantim la distància de seguretat.

UNITAT CONVIVENCIAL

La venda de dues localitats juntes s’habilita a
familiars i convivents de dues persones sobre

la base de responsabilitat individual de totes les 
persones en contra de la pandèmia.

OBERTURA DE PORTES

El teatre obrirà les portes mitja hora abans
del començament de la funció. Se sol·licita
als espectadors que no esperen a l’últim

moment per a accedir al recinte i que, una 
vegada a l’interior, ocupen els seus seients

preassignats com més de pressa millor.
No es permetrà l’accés a la sala
una vegada iniciada l’actuació.

SENYALITZACIÓ

Hem reorganitzat la senyalística del teatre, de
manera que des de la mateixa entrada i en tots
els espais del teatre s’indiquen els recorreguts
per on dirigir-se amb distanciament social i així

evitar aglomeracions.

Segons l’evolució de les recomanacions sanitàries i la normativa vigent en cada moment, procedirem
a actualitzar aquestes mesures i a informar-ne degudament. Gràcies per la seua col·laboració.
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Aquesta peça se submergeix en el sublim quartet de 
corda núm. 14 en Re menor de Franz Schubert, La mort 
i la donzella. Des d'una revisió contemporània d'aquesta 
composició romàntica, viatgem a través d'elements 
existencials essencials com estar viu o morir. Asun 
Noales ens planteja el trànsit prematur d'un estat a 
un altre, partint d'un cos orgànic on la vida persisteix 
en els seus batecs, però que es converteix en un fràgil 
sospir, en un tènue hàlit de carícia, amenaçat per una 
urgent ràfega de naufragi i cendres.

LA MORT I LA
DONZELLA
Institut Valencià de
Cultura
Coreografia i direcció:
Asun Noales

Intèrprets:
Alexander Espinoza, 
Rosanna Freda, Carmela 
García, Juliette Jean, Luis 
Martínez Gea, Salvador 
Rocher i Eduardo Zúñiga

Música:
Telemann Rec
(a partir del quartet
«La Mort i la Donzella»
de Franz Schubert)

Assistent coreogràfic:
Gustavo Ramírez Sansano

Disseny d’il·luminació:
Juanjo Llorens

Disseny i realització 
d’escenografia:
Luis Crespo

Vestuari:
Victoriano Simón

ESTRENA NACIONAL

Duració: 65 min 

DANSA

01
OCT
DIJOUS/21 h

Entrada amb invitació

Vídeo i fotografia:
Laura Antón

Making of:
Suica Films

Assistència de direcció:
Amadeo Vañó

Producció executiva IVC: 
Leonardo Santos

Direcció adjunta d’Arts Escèniques IVC:
Roberto García





Duració: 85 min

TEATRE

02
OCT
DIVENDRES/21  h

Preu: 16, 18 i 20 €
(descomptes aplicables)

SEÑORA DE 
ROJO SOBRE 
FONDO GRIS, 
DE MIGUEL 
DELIBES 
Sabre Producciones & 
Pentación Espectáculos

Adaptació:
José Sámano, José Sacristán i 
Inés Camiña

Repartiment:
Nicolás - José Sacristán

Fotografia i disseny gràfic cartell:
Javier Naval

Disseny de dossier:
David Sueiro

Premsa i comunicació:
Esther Alvarado

Tècnic d’il·luminació/so:
Manuel Fuster

Disseny d’il·luminació:
Manuel Fuster

Disseny d’escenografia:
Arturo Martín Burgos

Un pintor, amb molts anys en l'ofici, porta temps sumit 
en una crisi creativa. Des que va morir de manera 
imprevista la seua dona, que era tot per a ell, 
pràcticament no ha pogut tornar a pintar. Estem a l'estiu 
i la tardor de 1975. La filla major de tots dos està en la 
presó per les seues activitats polítiques, i és en aquestes 
dates quan sorgeixen els primers símptomes de la 
malaltia de la seua mare, que la filla viurà des de dins de 
la presó. És un altre record permanent en la vida del seu 
pare, que també ara reviu.

Aquesta obra teatral és el relat d'una història d'amor en 
un camí desenfrenat cap a la mort, que ens situa en 
aquella Espanya amb trets inequívocs, que ens parla de 
la felicitat i de la seua pèrdua, i que arriba a la intimitat 
de cada ésser humà, i a la seua emoció, pel camí recte i 
simple de la veritat.
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Secretària de producció:
Pilar Velasco

Directora de producció:
Nur Levi

Produït i dirigit per:
José Sámano

Una producció de:
Sabre Producciones, Pentación 
Espectáculos, Talycual i AGM

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ULp7h1Tdmu0&feature=emb_title





Gires ininterrompudes pels Estats Units, Mèxic, 
Colòmbia, el Perú, Xile, Amèrica Central… Serà a 
Espanya on Jeanette gire amb Soy Rebelde, la historia y 
melodía de la Transición. 

Una posada en escena diferent, acurada, amb visuals 
que ens endinsaran en els sentiments i records de cada 
tema, amb tots els seus grans èxits en un concert creat 
per a sentir, veure i viure records i sensacions úniques 
50 anys després.

“Vinc a explicar-vos per què el món em va fer així, 
rebel… Us cantaré la banda sonora de la vostra vida… 
De la meua vida. Amb la meua banda en rigorós directe 
i tot un equip tècnic, en una producció del segle XXI, 
que mostrarà una nova dimensió d'aquelles cançons. 
Un concert molt especial… Vam ser i som rebels. Us 
espere”.

Duració: 90 min

MÚSICA

03
OCT
DISSABTE/20 h

Preu:
22, 27 i 32 €
(sense descomptes)

JEANETTE
SOY REBELDE
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Direcció: Carme Portaceli

Versió: Michael de Cock, Anna 
M. Ricart y Carme Portaceli

Repartiment (per ordre 
d’intervenció): 
Blanca Portillo - Clarissa Dalloway

Nelson Dante - Peter

Raquel Varela - Elisabeth

Inma Cuevas - Sally

Zaira Montes - Doris

Gabriela Flores - Angélica

Jordi Collet - Doctor

Jimmy Castro - Max

MRS.
DALLOWAY
DE VIRGINIA
WOOLF
Teatro Español i 
KVS Bruselas

Virgínia Woolf fa un recorregut de 24 hores en la vida de 
Clarissa Dalloway, des que s'alça al matí i comença a 
preparar una festa per al seu marit fins al moment 
d'aquesta festa, a la nit. Un recorregut marcat per les 
hores que toca la campana del rellotge del Big Ben, pel 
temps que va passant i que porta Clarissa a anar arrere i 
avant en el temps de la seua vida.  Tot passa en un sol dia 
i fa la sensació d'estar vivint la trama en temps real. 
Diversos personatges que van formar part de la seua vida 
acudiran hui a la seua memòria i, després, a sa casa. 
Clarissa és una dona superficial en aparença i dependent, 
immersa en una vida insubstancial, que ha sobreviscut a 
base de no mirar cap arrere. Una dona, com tantes altres, 
dedicada a fer felices les altres persones, que ha pres 
decisions en la seua vida sense tindre en compte el que 
de veres desitjava.

Woolf parla de feminisme, de mercantilisme, de 
bisexualitat, de medicina… I del buit existencial que és, 
probablement, el que més connecta aquesta novel·la amb 
la nostra actualitat.

Preu:
16, 18 i 20 €
(sense descomptes)

Duració: 90 min

TEATRE

08
OCT
DIJOUS/20 h
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Repartiment:
Garbiñe Insausti, José Dault, 
Edu Cárcamo

Dramatúrgia:
Garbiñe Insausti, José Dault, 
Iñaki Rikarte, Rolando San 
Martín, Edu Cárcamo

Música original:
Luis Miguel Cobos

Disseny d’escenografia i vestuari:
Ikerne Giménez

Disseny d’il·luminació:
Carlos Samaniego “Sama”

Màscares:
Garbiñe Insausti 

Producció:
Kulunka Teatro

Distribució:
Proversus

Ajudant de direcció:
Rolando San Martín

Direcció:
Iñaki Rikarte

Solitudes és la història d'un ancià que envidua sobtadament i 
que la seua principal il·lusió en la vida era jugar a cartes amb 
la seua dona. La seua família, fill i neta, se’n fan càrrec. 
Malgrat esforçar-se de la millor manera de què són capaços, 
l’atenen però no l’acompanyen. L'avi no aconsegueix fer-los 
entendre que l'única cosa que necessita és companyia, 
encara que siga jugant a cartes, tal com solia fer. Se sent tan 
desvalgut que acaba eixint al carrer a buscar amb qui jugar i 
troba com a única companya una prostituta principiant. El 
descobriment per part del fill de la prostituta a casa 
desencadenarà una sèrie d'esdeveniments crucials en la 
vida d'aquests tres personatges.

Aparentment, una història senzilla, però plena de 
metàfores i de reflexions sobre les relacions humanes, la 
necessitat d'afecte, la incomunicació i en quina mesura els 
nostres prejudicis són capaços d'impossibilitar la felicitat 
d'unes altres persones i, per descomptat, la nostra.

Duració: 85 min

TEATRE GESTUAL

11
OCT
DIUMENGE/19 h

Preu:
10 €
(sense descomptes)

SOLITUDES
Kulunka Teatro
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Premi Max al Millor Espectacle 

Premi Max a la Millor Composició Musical

Premi Millor Espectacle Be Festival. Birmingham

Premi Ojo Crítico Rtve

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=uXkP0CHupTk&feature=emb_title

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





CONCERT
TEMPORADA
Orquestra Simfònica 
Ciutat d’Elx OSCE

Després de celebrar el 30é aniversari, amb la 
participació de figures internacionals de renom de la 
música clàssica, l'Orquestra Simfònica Ciutat d'Elx 
segueix aquesta temporada amb una programació amb 
la qual vol continuar sorprenent tots els seus 
seguidors.
  
Com el seu director titular, Minhea Ignat, ens recorda: 
“La nostra benvolguda OSCE és l'agrupació orquestral 
més antiga de la província d'Alacant i la segona més 
antiga de la Comunitat Valenciana, per darrere de 
l'Orquestra de València. És un fet del qual tots els 
il·licitans i les il·licitanes han d'estar orgullosos, i que 
genera valor afegit i distinció cultural per a la nostra 
ciutat.” 

Programa del concert per confirmar

Duració: 100 min

MÚSICA CLÀSSICA

17
OCT
DISSABTE/20 h

Preu:
14, 16 i 18 €
(consulteu descomptes)

20
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Potser penses que eres una bona persona... I 
probablement ho eres! Però en alguna ocasió has tingut 
pensaments que no són de bona persona, encara que 
només siga per un segon. Segurament has vist algú 
entropessar pel carrer i se t'ha escapat una rialleta. 
Això, amic meu, és de ser mala persona. Quan moriràs, 
et processaran en un judici en el qual es decidirà si 
entres en el cel o baixes a l'infern. No tindràs advocat, 
així que hauràs de defensar-te tu mateix de tots els 
errors que has comés. Per a Juan Amodeo aquest dia ha 
arribat... Vine i sigues testimoni de la seua sentència!

Duració: 90 min

HUMOR

18
OCT
DIUMENGE/19 h

Preu:
17,50 i 19,50 €
(sense descomptes)

EL JUICIO FINAL
JUAN AMODEO

No recomanat per a menors 
de 16 anys.



Direcció artística:
Asun Noales
Direcció escènica:
Asun Noales i Rulo Pardo
Direcció coreogràfica:
Asun Noales, en col·laboració 
amb Carlos Fernández
Assessor de moviment: 
Gustavo Ramírez
Intèrprets:
Asun Noales i Carlos 
Fernández
Dramatúrgia:
Rulo Pardo
Assistent de dramatúrgia:
Carmela García
Disseny d’il·luminació: Juanjo 
Llorens
Composició musical i espai 
sonor:
Telemann Rec
Disseny i realització 
d’escenografia:
Luis Crespo
Disseny i realització de vestuari:
Ana Esteban

VIGOR MORTIS
Cia. OtraDanza

Qui no s'ha preguntat alguna vegada si existeix el més 
enllà? Qui no ha sentit mai un fenomen paranormal, una 
presència estranya al seu voltant?

Vigor Mortis (mort viva) acostumem a escoltar. Entrem en 
els llocs arrasant-ho tot. Ocupem els espais. Venim al món 
amb un impuls i ens transformem en energia fins a la 
nostra mort i, encara que el cos ja no està, l'energia perviu, 
perquè se sent. 

En to de tragèdia còmica, Vigor Mortis parla del comiat de 
la llar que ha deixat de ser teua. D'aquella calor que ha 
habitat les parets del dia a dia. Parla d'aquells sons que 
emetem però hem deixat d'escoltar. I de l'hostilitat amb què 
s'entra en la vida dels altres.

Duració: 60 min

DANSA

23
OCT
DIVENDRES/21  h

Preu: 5 € (sense descomptes)
Preu especial per a alumnes
d’acadèmies de ball: 3 €
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“Preterita mutare non possumus, sed futura providere debemus.
No podem canviar el passat, però hem de preveure el futur”.

Mirar el passat per a entendre el present. Amb aquesta 
premissa, Ernesto Caballero ens convida a reflexionar 
sobre ètica, moral, justícia i convivència, guiats pel 
cèlebre orador Ciceró. Una de les figures fonamentals de 
la política i el pensament de l'antiga Roma, que va 
mantindre la coherència de les seues conviccions 
polítiques fins i tot en les circumstàncies més adverses. 

L'espectacle situa l'espectador en la Roma Antiga, una 
etapa de la qual la societat actual és inevitablement 
hereva, per a descobrir un Ciceró humà, un intel·lectual 
que va analitzar les diferents dimensions de la vida en 
societat des de la raó i el sentit comú.

Autor
Ernesto Caballero

Director
Mario Gas

Intèrprets
José María Pou - Cicerón
Bernat Quintana - Tirón
Miranda Gas - Túlia

VIEJO AMIGO
CICERÓN
Teatre Romea i 
Festival Internacional 
de Teatro Clásico 
de Mérida
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Duració: 75 min

TEATRE

31
OCT
DISSABTE/20 h

Preu:
22, 24 i 26 €
(sense descomptes)
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Creació i espai escènic:
Daniel Abreu 

Intèrprets:
Dácil González i Daniel Abreu 

Músic:
Hugo Portas 

Música:
Henry Purcell, Tarquino 
Merula, Gabriel Fauré, Claudio 
Monteverdi 

Il·luminació:
Irene Cantero 

Realització d’escultura:
David Benito 

Realització de vestuari:
Ángeles Marín 

Coordinació tècnica:
David Benito 

Ajudant de direcció:
Teresa Rivera

La desnudez, obra guanyadora de tres premis MAX 
2018 i amb dos premis Nacionals de Dansa en el 
repartiment, Dácil González i Daniel Abreu, arriba al 
Gran Teatre d'Elx.

Un passeig entre l'amor i la mort. Un home i una dona 
es mouen i van tocant-ho tot. Van construint una cosa 
líquida, mal·leable i que fa vertigen. Comencen per 
despullar-se, però no el cos, despullen les formes i 
entenen la geografia d'on s'està. 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=2f8TDKc797M

Duració: 90 min

DANSA

07
NOV
DISSABTE/20 h

Preu:
8, 10 i 12 €
(sense descomptes)

LA DESNUDEZ
Cia. Daniel Abreu
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SANTI
RODRÍGUEZ 
COMO EN 
CASA DE UNO...
(EN NINGÚN 
SITIO)
No recomanat per a 
menors de 16 anys.

“L'estranger és molt bonic, però està lluny i parlen molt 
estrany. Jo sempre ho he dit, com a ta casa… en cap lloc. 
De tota manera, cal viatjar sempre que pugues. 
Conéixer gent de tots els llocs està bé. La majoria és gent 
molt simpàtica encara que, com no saps el que parlen, 
potser t'estan somrient mentre et diuen que ens 
cobraran el doble perquè som guiris.

Perquè el més curiós d'eixir fora és que et converteixes 
en guiri sense adonar-te’n i els guiris deixen de ser-ho 
perquè són d'allí, d'on tu estàs… Que no saps de què et 
parle? Vine a sentir-me i t'ho explique tot a poquet a 
poquet…”

Duració: 90 min

HUMOR

12
NOV
DIJOUS/20.30 h

Preu: 17,50 €
(sense descomptes)
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CONCERT
TEMPORADA
Orquestra Simfònica
Ciutat d’Elx OSCE

29

Duració: 100 min

MÚSICA CLÀSSICA

14
NOV
DISSABTE/20 h

Preu:
14, 16 i 18 € 
(consulteu descomptes)

Després de celebrar el 30é aniversari, amb la 
participació de figures internacionals de renom de la 
música clàssica, l'Orquestra Simfònica Ciutat d'Elx 
segueix aquesta temporada amb una programació amb 
la qual vol continuar sorprenent tots els seus 
seguidors.
  
Com el seu director titular, Minhea Ignat, ens recorda: 
“La nostra benvolguda OSCE és l'agrupació orquestral 
més antiga de la província d'Alacant i la segona més 
antiga de la Comunitat Valenciana, per darrere de 
l'Orquestra de València. És un fet del qual tots els 
il·licitans i les il·licitanes han d'estar orgullosos, i que 
genera valor afegit i distinció cultural per a la nostra 
ciutat.” 

Programa del concert per confirmar



Direcció:
Paco Soto

Guió:
Carolina Colomer

Repartiment:
Pablo Pinedo,  Javier Bódalo, Manuel 
Serrato, Ramón Langa, Antonio 
Meléndez Peso, Arly Jones, Lola Moltó, 
Fele Pastor, Laura Jabalón, Miguel 
Maini, Juanma Ruiz, Sergio Brotons, 
Roberto Papí, Adriá Sempere, Igor 
Kabisov, Manuel Yañez, Laura Lemus, 
Petrica Poterasu.

Producció:
Carolina Colomer, Paco Soto

Operadors de càmera:
Roberto Papí, Manu Galipienso, Pablo 
Zerón

So:
Adriá Sempere

Art i maquillatge:
Jesús Díaz

Script:
Javier Maciá

Música:
Juanjo Tur

Storyboard i dissenys:
Antonio Durán

ESTRENA NACIONAL

El xèrif Michael Ballester fa més de 30 anys que està de 
servei treballant en col·laboració amb les diferents
policies en el món i decideix viatjar des de Los Angeles
(els EUA) a Espanya, concretament a la localitat de 
Torretatxell, juntament amb un equip de reporters del
conegut reality “Rural Cops”, amb l'objectiu de realitzar 
un reportatge en profunditat de com és el
dia a dia d'aquest reforç de Policia Local, i s'emporta el
reportatge de l'any.

Duració: 80 min

CINE

20
NOV
DIVENDRES/21 h

Entrada amb invitació

RURAL COPS

26





Direcció:
Juan Carlos Pérez de la Fuente

Repartiment:
Juanjo Artero, Dani Muriel, 
Candela Serrat, María Besant i 
Ania Hernández

Preu:
16, 18 i 20 €
(sense descomptes)

El ministre d'Afers Exteriors —Sir Robert Chiltern— és 
un marit ideal per a la seua dona, Lady Chiltern, un 
polític brillant i un perfecte cavaller. Davant la resta de la 
societat tots dos es mostren com un matrimoni ideal i 
harmoniós. Aquesta harmonia es veu amenaçada quan 
irromp en escena la malèvola i seductora Mrs. Cheveley, 
que fa xantatge a Robert i l’amenaça de revelar un fosc 
secret del seu passat que li va permetre a ell forjar la seua 
admirable carrera política, la seua fortuna i el seu 
matrimoni. La corrupció en el primer pla. Acorralat, li 
demana consell al seu amic de tota la vida, Lord Arthur 
Goring, conegut per tots en l'alta societat per la seua 
intel·ligència i el seu vestuari: tot un dandi. I molt ambigu 
en la seua concepció de l'amor. Al cap i a la fi, és el 
transsumpte d'Oscar Wilde. Entre la política, la misèria 
humana, el thriller polític i les relacions de parella es mou 
la comèdia, plena d'ironia i provocació.

Duració: 80 min

TEATRE

21
NOV
DISSABTE/20 h

UN MARIDO
IDEAL,
D’OSCAR
WILDE
Secuencia 3

32

Fo
to

g
ra

fi
a:

 T
o

n
i G

al
án





La història d'Andrés Suárez és el màxim exemple de 
fins a on et pot portar la combinació de constància i 
talent. Dels bars de Ferrol a omplir el Wizink Center 
madrileny. Aquesta frase resumeix la trajectòria 
d'aquest cantautor gallec que fa una dècada se’n va 
anar a tocar al metro de la capital i actualment ompli 
de gom a gom teatres i pavellons, segons opte pel seu 
costat íntim o pel seu vessant de gran banda de rock.

La discografia d'Andrés és un compendi de la seua 
evolució personal: De ida (2002), Maneras de romper 
una ola (2008), Piedras y charcos (EP, 2010), Cuando 
vuelva la marea (2012), Moraima (2013), Mi pequeña 
historia (2015) i Desde Una Ventana (2017), que va 
entrar directe al número 1 de vendes. Al juny de 2020, 
va estrenar Andrés Suárez, un disc homònim ple de 
llum on l'artista es despulla com mai no ho havia fet.

ANDRÉS
SUARÉZ
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Duració: 90 min

MÚSICA

27
NOV
DIVENDRES/21 h

Preu:
27; 29 i 34,50 €
(sense descomptes)



París està immers en el caos. Diverses bombes 
han esclatat i han provocat desenes de morts. 
La ciutat està assetjada. Els carrers, tallats. El 
transport públic no funciona. Davant el 
col·lapse, veïns del centre de la ciutat conviden 
a les seues cases a aquells que han quedat 
atrapats. Julie també ofereix el seu apartament. 
Quan obri la porta, es troba amb un jove que 
l'enfronta als seus prejudicis. Què passa quan el 
temor s'obri pas en les nostres vides? Des de 
l'exterior, arriben els laments d'una ciutat 
ferida. En l'interior, se succeeixen els silencis, 
les confessions, la tendresa inesperada i, també, 
les mentides. Massa mentides.

Abel Folk dirigeix Cayetana Guillén Cuervo i 
Ayoub El Hilali en un text que reflexiona sobre 
la por, la violència i els prejudicis, però també 
sobre l'empatia i la capacitat d'enteniment. És el 
debut com a dramaturga de la periodista Emma 
Riverola.

#PUERTAS
ABIERTAS
Amb Cayetana
Guillén Cuervo i 
Ayoub El Hilali 
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Duració: 90 min

TEATRE

28
NOV
DISSABTE/20 h

Preu:
20, 22 i 24 €
(sense descomptes)





Els músics que han acompanyat Camilo en les seues 
gires li reten homenatge en un concert únic, en rigorós 
directe, amb el seu director musical, Marco Rasa i la veu 
de Raúl Santana.

Els grans èxits del més gran músic i compositor valencià 
en la veu de Raúl Santana, la seua guitarra, el seu músic i 
una veu prodigiosa, com el mateix Camilo va definir, 
acompanyat d’aquells que van ser artífexs directes 
d'aquelles gires per Amèrica i Espanya. Un recorregut 
pels temes emblemàtics de l'artista alcoià, amb respecte 
als seus arranjaments originals, tal com ell els feia en 
directe, en un xou audiovisual fet des de l'afecte dels 
seus músics.

Juan Calleja
- Guitarra 

Marco Rasa
- Pianista i director musical

Aroa Cea
- Cors

José Luis Magro “Chele”
- Saxo, flautes, cors i percussió

Pablo Santíz
- Bateria

Josele Megía
- Baix

ALGO DE MÍ.
EL HOMENAJE
CON LOS
MÚSICOS
DE CAMILO
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Duració: 90 min

MÚSICA

29
NOV
DIUMENGE/19 h

Preu:
20, 25 i 30 €
(sense descomptes)





Després de celebrar el 30é aniversari, amb la 
participació de figures internacionals de renom de la 
música clàssica, l'Orquestra Simfònica Ciutat d'Elx 
segueix aquesta temporada amb una programació amb 
la qual vol continuar sorprenent tots els seus 
seguidors.
  
Com el seu director titular, Minhea Ignat, ens recorda: 
“La nostra benvolguda OSCE és l'agrupació orquestral 
més antiga de la província d'Alacant i la segona més 
antiga de la Comunitat Valenciana, per darrere de 
l'Orquestra de València. És un fet del qual tots els 
il·licitans i les il·licitanes han d'estar orgullosos, i que 
genera valor afegit i distinció cultural per a la nostra 
ciutat.” 

Programa del concert per confirmar
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CONCERT 
TEMPORADA
Orquestra Simfònica 
Ciutat d’Elx OSCE

Duració: 90 min

MÚSICA CLÀSSICA

04
DES
DIUMENGE/20 h

Preu:
14, 16 i 18 €
(consulteu descomptes)



Godot és hui dia més que una obra de teatre, un clàssic del 
segle XX. Forma part de la imaginació col·lectiva. La força, 
l'humor, la poesia, la tendresa, el dolor, el riure que ens 
transmet aquesta obra, metàfora de la vulnerabilitat i el 
coratge de l'ésser humà, continuen vigents. El públic 
mereix veure representada aquesta meravella. Una obra 
que Beckett va definir com horriblement còmica. 
 
Dos amics, quasi germans, una estranya parella que 
mentre estan esperant, parlen, discuteixen, juguen, es 
desafien, es reconcilien, s'estimen, es repel·leixen. Arriba 
una altra estranya parella, encara més estranya, el joc es 
diversifica. Godot no arriba, però arriba el seu emissari. 
Abundància d'humanitat en personatges desemparats, 
errants, desacoblats, que ens recorden que l'ésser humà, 
fins i tot en situacions molt difícils, és capaç d'alçar-se.

ESPERANDO
A GODOT,
DE SAMUEL 
BECKETT
Pentación Espectáculos
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Duració: 120 min

TEATRE

05
DES
DISSABTE/20 h

Preu:
20, 22 i 24 €
(descomptes aplicables)

Repartiment:
Pepe Viyuela, Alberto 
Jiménez, Juan Díaz, Fernando 
Albizu i Jesús Lavi

Autor:
Samuel Beckett

Direcció:
Antonio Simón

Disseny d’escenografia:
Paco Azorín

Disseny i il·luminació:
Pedro Yagüe

Vestuari:
Ana Llena

Espai sonor:
Lucas Ariel Vallejos

Ajudant de direcció:
Gerard Iravedra

Productor:
Jesús Cimarro

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=GRsMsUfnxZM&feature=emb_title.





Diuen que la ràdio no es veu, però Ortega 
aconsegueix que la vegem.

Durant una hora i mitja, la ràdio es fa visible 
en un espectacle que podríem definir com a 
so visual. Tots els referents radiofònics 
espanyols desfilen per aquest espectacle. Els 
antics i els moderns. Acosteu-vos al teatre a 
veure Ortega i la seua ràdio. De segur que la 
sintonitzeu.

Juan Carlos Ortega és col·laborador habitual 
de la Cadena SER i presentador dels Premis 
Ondas 2018 i 2019.
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Preu:
18, 20 i 25 €
(sense descomptes)

Duració: 90 min

HUMOR

11
DES
DIVENDRES/21 h

JUAN CARLOS
ORTEGA
LA RADIO DE 
ORTEGA





Vídeo: https://youtu.be/sHenmE3Ytyo

12
13
DES
DISSABTE/20 h
DIUMENGE/19 h

Duració: 90 min

COMÈDIA

Preu:
14, 16 i 18 €
(sense descomptes)
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¡EL ÚLTIMO 
QUE APAGUE
LA LUZ!
DE ANTONIO
OZORES

Un matrimoni ancià descobreix la infidelitat de la seua 
parella als 80 anys. La reacció d'uns nous pares amb el seu 
primer fill a casa. Fórmules per a véncer la monotonia en 
la parella i una mostra de quan fingim el que no som per a 
enamorar els qui desitgem. Així es planteja aquesta 
comèdia per a tots els públics d'Antonio Ozores, on 
l'espectador se sentirà reflectit en diverses situacions i, en 
algun moment, formarà part de l'obra.

L'obra és també una peculiar mirada a la gelosia en la 
parella i a les diferents maneres que hi ha d'atraure a algú. 
"Com lligaria un home tímid? I un intel·lectual? És veritat 
que ser encantador en excés pot acabar en divorci?". Els 
dos protagonistes de ¡El último que apague la luz! tractaran 
de resoldre aquestes preguntes a través de l'humor més 
divertidíssim.

Amb Emma Ozores i
Juan Anillo





Arriba la 22a edició d'un dels certàmens més 
longeus i de major prestigi del panorama 
musical espanyol. Cinc cantautors arriben a la 
final on els acompanyaran el guanyador del 
certamen anterior i Fraskito.

Francisco Rodríguez Fernández, Fraskito, 
compositor, intèrpret, multiinstrumentista, 
productor, arranjador i guitarrista flamenc. 
Leche negra és el treball més delicat i sorprenent 
d'aquest cantautor flamenc, virtuós de la 
guitarra i trobador d'emocions. Aquesta vegada, 
Fraskito rebusca com a font d'inspiració en els 
textos del sociòleg Zygmunt Bauman, de poetes 
com ara Paul Celan, Donato Ndongo, Manuel 
Machado o els grafits del Maig del 68.
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Duració: 150 min

MÚSICA

19
DES
DISSABTE/21 h

Preu:
10 €
(sense descomptes)

XXII FINAL DEL
CERTAMEN DE
CANTAUTORS 
FRASKITO

Organitza:
Regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament d’Elx
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Com és tradicional, els espectadors tenen una 
cita l'1 de gener amb la millor música clàssica al 
Gran Teatre, de la mà de l'Orquestra Simfònica 
Ciutat d'Elx.
 
El concert de música clàssica més popular de 
l'any arrancarà al ritme de valsos vienesos i 
polques. No faltarà la indispensable melodia del 
Danubi Blau, de Johan Strauss (fill) per a donar 
la benvinguda a aquest 2021.

Director Titular:
Mihnea Ignat

CONCERT 
D’ANY NOU
Orquestra Simfònica 
Ciutat d’Elx OSCE

Duració: 100 min

MÚSICA CLÀSSICA

01
GEN
DIVENDRES/19 h

Preu:
16, 18 i 20 €
(sense descomptes)



NAVIDAD 
ROCK
Trébol Teatro

ESCENA FAMILIAR AL NADAL

Música per a tota la família! En aquest musical nadalenc 
cantarem i ballarem les nadales de tota la vida a ritme de 
rock. Un espectacle divertit, ple de fantasia i sorpreses 
per a gaudir en la millor companyia. A través de titelles, 
capgrossos i actors donarem vida a un Nadal ple de 
diversió amb els nostres personatges més estimats en 
aquestes dates.

Preparats i preparades per a cantar?

Autor i composició musical: Eder Prada Albaladejo

Escenografia i vestuari: Eder Prada i Cristina Ferrándiz

Producció i direcció: Trébol Teatro

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Duració: 60 min

TEATRE MUS. FAM.

02
GEN
DISSABTE/18 h

Preu:
5 €
(sense descomptes)
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ESCENA FAMILIAR AL NADAL

Fa molts anys, vivia un rei que només es preocupava de la 
seua imatge. Un dia va sentir que dos sastres podien 
confeccionar la tela més suau i delicada que es poguera 
imaginar. Aquesta peça tenia la capacitat de ser invisible 
per a qualsevol estúpid. La realitat és que no hi havia cap 
tela, sinó que els molt picardiosos feien creure que 
treballaven en el teler, però en realitat el que feien era 
quedar-se amb els rics materials que sol·licitaven per a 
aquest fi. El rei, sentint-se insegur sobre si ell mateix seria 
capaç de veure la peça, va enviar primer el seu primer 
ministre a comprovar-ho. Evidentment, aquest no va 
admetre que era incapaç de veure la tela i va començar a 
lloar-la. 

Tota la ciutat havia sentit parlar del fabulós vestit i estaven 
desitjant veure'l. Els sastres van fer com que ajudaven el rei 
a posar-se l'inexistent vestit i l'emperador va eixir així a la 
desfilada de la Gran Festa. Tots van admirar entusiasmats 
el suposat vestit, temorosos de portar-li la contrària al rei, 
fins que una xiqueta va cridar: “PERÒ SI EL REI VA NU!!!”

El Emperador:
Eloísa Azorín

El Consejero:
Albert Giner 

Granuja:
Roseta Plasencia 

Granuja:
Ayoub Rouifi

Acordió:
Teresa Manzanero

Direcció i adaptació:
Paco Macià

Composició musical:
Frans Winther

Escenografia:
Ángel Haro

Il·luminació:
Pedro Yagüe - Luisma Soriano

Vestuari:
Pedro Lobo

Fotografia i vídeo:
Joaquín Clares 

Escenotècnia:
Visisonor Coop V

Producció:
Eloísa Azorín
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EL TRAJE
NUEVO DEL
EMPERADOR

Duració: 60 min

TEATRE FAMILIAR

03
GEN
DIUMENGE/18 h

Preu:
10 €
(sense descomptes)

Cia. Ferroviària





EL SOL Y
EL GIRASOL
Cia. La Carreta Teatro

Duració: 50 min

TEATRE FAMILIAR

04
GEN
DILLUNS/18 h

Preu: 5 €
(sense descomptes)
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ESCENA FAMILIAR AL NADAL

Hi havia una vegada una família de gira-sols que vivien 
feliços en un bell prat, gran i assolellat. Tots els gira-sols eren 
encantadors: alegres, juganers i sempre amables. Tots… 
menys un. Hi havia un gira-sol que no reia mai, no xarrava 
amb ningú i que sempre pensava en les seues coses... 

Així comença aquest entranyable conte amb guió i 
adaptació de Francisco Guirado, replet de valors com ara 
la solidaritat, el treball en comú, la cooperació i el 
respecte al que és diferent. Una imaginativa història 
plena de fantasia, realitzada amb la màgica tècnica del 
teatre negre i una fantàstica banda sonora original.



Marian, directora de l'agència artística “El Barco” rep 
una telefonada del senyor Martínez. Vol portar allí la 
seua germana Ramona, que pateix doble personalitat, 
per tal que la formen com a artista, perquè és el seu 
somni. Com que han heretat, poden pagar un curs 
intensiu i personal. Li diu que no es preocupe, que no hi 
ha problema amb la seua germana, que no és agressiva, 
però que cal seguir-li la veta sempre perquè no patisca 
una crisi…
   
La comèdia més absurda ret tribut a la reina de la 
revista: Lina Morgan. Torna el millor humor de sempre, 
de la mà d'aquests actors que ens faran gaudir de la 
millor medicina: riure, riure, riure i… Gracias por venir.
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08
09
GEN
DIVENDRES/21 h
DISSABTE/20 h

Duració: 80 min

TEATRE MUSICAL

Preu:
15 i 18 €
(sense descomptes)

GRACIAS
POR VENIR,
TRIBUTO A
LINA MORGAN
NT Arco Mediterráneo

Productor:
José Luis Sánchez Codina

Directora:
Cari Antón Tari

Intèrprets:
Lina Morgan - Amanda Mora
Marian - Marina Hodgson
Hipólito i Piter - Jesús Manuel



EUGENI
ALEMANY
EN PERSONA 
GUANYE

Eugeni Alemany és un conegut presentador, humorista i 
comunicador. El seu estil enginyós i divertit ha fet molt 
popular aquest valencià, que ara trasllada el seu humor 
des de les pantalles de TV i xarxes socials als escenaris 
teatrals, amb un espectacle ple de diversió, improvisació i 
interacció amb el públic. Un xou fet a mesura d'Eugeni: 
100% valencià i 100% imprevisible.

Preu:
16 €
(sense descomptes)

Duració: 70 min

HUMOR

16
GEN
DISSABTE/20 h

56
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Intèrpret: Emma Lobo

Direcció: Magda Labarga

Dramatúrgia: Quico Cadaval

Il·luminació: Juanjo Llorens

Vestuari: Pascual Peris

Música: Luisaker

EL PERRO DEL
HORTELANO

L’amor s’assembla als diners en dues coses: com menys 
se'n té més se'n parla i no dona la felicitat. Per aquestes 
característiques, és el Barroc el millor instrument per 
a caçar l’Amor, per a examinar-lo i entendre’l, perquè 
tenen en comú que són coses fugitives, lleus, vanes, 
encegadores, enganyoses i brillants. Potser hi haurà 
qui negue que és interessant l’assumpte barroc de 
l’amor i els sospirs. Que no importa res el foc gelat i el 
gel ardent, el silenci sonor i el whatsapp emmudit, i 
tota la banda d'oxímorons que ens fan saltar els cors en 
sístoles i diàstoles... Potser aquesta indiferència ens 
afecte als qui ja pentinem cabells blancs en el pubis, 
però...com trastorna el ramat adolescent i com agreuja 
l’índex del fracàs escolar el deliciós alé de Cupido. Per 
a aquest públic, el que pels seus anys els toca l’edat de 
la poca-solta, i per a aquell que prolonga la joventut del 
cor fins a la tercera edat (si, vosté!), per a qui, en 
definitiva, tinga el foc que no crema cremant-li en el 
pit, però que tema endinsar-se pels enganyosos veïnats 
del Barroc els hem procurat una guia d’excepció: 
Emma Lobo.

Duració: 80 min

TEATRE

23
GEN
DISSABTE/20 h

Preu:
10 €
(sense descomptes)

ESTRENA NACIONAL



HOMBRES QUE 
ESCRIBEN EN 
HABITACIONES 
PEQUEÑAS,
D’ANTONIO 
ROJANO
Entrecajas Producciones

Repartiment:
L’escriptor - Secun de la Rosa
“K” - Esperanza Elipe
“L” - Cristina Alarcón
“M” - Angy Fernández

Direcció:
Víctor Conde

Il·luminació:
Lola Barroso

Escenografia:
Bengoa Vázquez

Vestuari:
Anaïs Zebrowski

Disseny d’efectes so: Manolo 
Rodríguez

Ajudant direcció:
Cris Lozoya

Un escriptor, autor de novel·les de poc èxit que es 
venen en Internet, ha sigut segrestat i portat per força 
a un lloc desconegut. L'home desperta en un soterrani 
replet d'arxivadors, d'expedients escrits en llengües 
estrangeres i informes censurats, i es troba amb tres 
dones (o són tres espies?) que reclamen la seua ajuda. 
Si vol formar part d'un moviment revolucionari, 
l'escriptor haurà de prestar el seu talent a una causa 
major: concloure el relat d'un magnicidi que canviarà 
el rumb d'un país en crisi.

Hombres que escriben en habitaciones pequeñas és una 
comèdia que ens parla de contraespionatge i de terrors 
moderns, de viatges en el temps i de literatura, però, 
sobretot, de gent corrent ofegada en la paranoica 
desesperació del temps que ens ha tocat viure.

Preu:
20, 22 i 24 €
(descomptes aplicables)

Duració: 85 min

TEATRE

30
GEN
DISSABTE/20 h

58









LlotgesLlotges

PATI DE BUTAQUES

PARADÍS

AMFITEATRE

Localitats d’escassa visibilitat

De dimarts a dissabte de 10 a 13.30 h
i de 17 a 20.30 h.

Els dies d’espectacle i fora d’aquests
horaris, només es vendran entrades a 
la taquilla una hora abans de l’actuació.

Gran Teatre
Carrer Kursaal, s/n
03203 Elx (Alacant)
www.elx.es

Tel. Taquilla: 966 658 147

* Excepte en els espectacles indicats en el programa.

Descomptes* Modalitat Espectacles

1 30% Targeta Daurada Tots*

Tots*

Tots*

Tots*

Carnet Jove30%2 Tots*

Professors i alumnes de Dansa
(acadèmies de Dansa i conservatoris)20%3 Dansa*

5 20% Grups escolars
(a partir de vint persones)

6 20% Associacions culturals
(a partir de vint persones)

Família nombrosa7 20%

4 20% Professors i alumnes de Música
(conservatoris)

Música
clàssica*

VENDA DE LOCALITATS



CONDICIONS PER ALS  DESCOMPTES

• Per a l’aplicació de la modalitat 1 i 2 caldrà 
estar en possessió de la Targeta Daurada o 
del Carnet Jove.

• Per a les modalitats 3 i 4 caldrà presentar el 
carnet corresponent a la taquilla del Gran 
Teatre.

• Per a les modalitats 5 i 6 caldrà fer-ne la 
sol·licitud prèvia per escrit a la Regidoria de 
Cultura.

• Per a la modalitat 7 caldrà estar en posses-
sió del Carnet de família nombrosa.

• La modalitat 5 es refereix a escolars de 
Primària i Secundària (fins als 16 anys) que, 
necessàriament, aniran acompanyats de 
professorat o d’aquella persona que es faça 
responsable del grup amb l’autorització 
prèvia dels pares.

• A l’entrada al teatre es podrà requerir la 
documentació que acredite el dret a 
descompte.

• Tot i aquesta proposta de caràcter general, 
podran acordar-se variacions pel que fa a les 
sessions i a les localitats que tindran dret a 
descompte.

• Els descomptes sempre s’aplicaran en la 
taquilla del Gran Teatre.

• A les persones amb mobilitat reduïda que 
no puguen accedir a la zona de Paradís, se’ls 
aplicarà el preu de l’entrada corresponent a 
aquesta zona i se’ls facilitarà l’accés al Pati de 
Butaques (fila 11 i llotges reservades a aquest 
efecte). Si aquestes persones necessiten 
acompanyant per als seus desplaçaments, se 
li aplicarà també el preu de la zona de 
Paradís. La mobilitat reduïda s’acreditarà per 
certificat de minusvalidesa o Targeta 
Daurada de l’Ajuntament d’Elx on aparega el 
símbol de minusvàlid. Aquesta acreditació 
podrà ser requerida en qualsevol moment 
pel personal del teatre.

INFORMACIÓ GENERAL

1. Aquest avanç de programació té caràcter 
informatiu. Per tant, les dades que hi conté poden 
ser objecte de modificació posterior.

2. En qualsevol cas, la responsabilitat sobre actes 
organitzats per entitats alienes al Gran Teatre 
correspon als respectius promotors.

3. Comproveu les vostres entrades en taquilla (data, 
lloc, zona, etc.). Una vegada adquirides no 
s’admetran canvis de localitats. L’únic motiu per a 
la devolució de l’import de la localitat és la 
suspensió o ajornament de la representació.

4. Guardeu les vostres entrades durant la represen-
tació; podran ser requerides pel responsable de la 
sala.

5. Segons estableix el Pla d’Evacuació, cada 
localitat es correspon amb una butaca i un 
assistent, amb independència de l’edat.

6. Es prega puntualitat. Els espectacles començaran 
a l’hora indicada i no es permetrà l’accés a la sala 
una vegada començada la funció.

7. No es permet consumir aliments o begudes en 
la sala.

8. No està permés l’ús de telèfons mòbils, punters 
làser i equips de gravació no autoritzats.

9. Prohibit l’accés d’animals a excepció dels gossos 
guia.

10. L’organització es reserva el dret a variar la 
programació quan causes de força major ho 
exigisquen. Aquestes variacions es faran públiques 
en els suports de comunicació del mateix teatre.

11. L’organització es reserva el dret a reubicació de 
la localitat per causes justificades i necessàries 
inherents al mateix acte.

12. L’organització no es responsabilitza de les 
opinions i els comentaris realitzats pels artistes 
durant el desenvolupament de l’espectacle.

13. Quan l’espectacle admeta menors de 5 anys, i a 
fi de complir la Normativa d’Evacuació, no es 
permetrà l’accés a la sala amb cotxets de bebés, 
deixant aquests en els llocs especialment habilitats: 
vestíbul del teatre.

14. Els menors d’edat han d’estar acompanyats per 
adults.

NORMES GENERALS
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Col·labora:

Quin valor té tota la cultura quan
l’experiència no ens connecta amb ella?

- Walter Benjamin

Organitza: Membre de:

Patrocinen:


