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TAITANTOS

LAS TROLAS DE EGIPTO
DE S.D.I. EUGENIO

17.18
MAIG

0H
Quan Moisés va voler alliberar el seu
LES 21.0
I DS 18 A
17
V
D
poble, va enviar a Egipte una sèrie de
cènic.
Espai Es: 90 MINUTS.
plagues; però, van ser realment
DURACIÓ
plagues? Una divertida paròdia
TEATRE.
a 5€ a a
da únic
l
d'aquests esdeveniments a l'estil de
* EntraA en la Taquil
TAITANTOS TEATRO.
la VENDn TeatrE,
del Gra icket.ES o una la
Amb: Luis Soto, Milu, Empar Biosca,
Instant ans A la taquil
Diosi Sánchez, Fran Degás, Leonor
hora ab orxad or.
Peñaranda, Evaristo José Jimenez,
de L’Esc
Rosseta Bonet, Carmen Ferrández,
Davi Dof, M.C. Garceso, Javi Tocho.
Direcció: S.D.I. Eugenio.
Cuando Moisés quiso liberar a su pueblo le mandó a Egipto
una serie de plagas; pero ¿fueron realmente plagas? Una
divertida parodia de estos acontecimientos al estilo de
TAITANTOS TEATRO.
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25
MAIG
H
ES 20.00
E 25 A L
DISSABT
A.
TERRASS: 30 MINUTS.
DURACIÓDE CARRER.
TEATRE
uïta
t.
da grat
* Entraa a l'aforamen
limitad

MARACAIBO TEATRO

EL CASTING
(BASAT EN L’OBRA EL GRAN TEATRO DEL MUNDO DE
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA), DE CRISTINA MACIÁ
MARACAIBO TEATRO presenta una acció teatral propera
a la performance per a abordar els temes dels quals parla
el clàssic de Calderón El gran teatro del mundo. L’acció es
planteja com un peculiar reality show a manera de
càsting per a triar el possible repartiment d'aquesta
producció teatral. D'aquesta forma, es proposa un
paral·lelisme entre l'obra de Calderón -on Déu és l'autor;
el món, el teatre; i els humans, els actors que seran
jutjats per l'autor segons siga la seua actuació- i els
gèneres contemporanis de telerealitat, on els productors
i el públic també jutgen els/les participants segons siga
la seua conducta, popularitat…
Amb: Juan Carlos García, Cristina Maciá, Sonia González,
Vanessa Yago, Juan León.
Idea original i direcció: Cristina Maciá, Juan Carlos García.
MARACAIBO TEATRO presenta una acción teatral
cercana a la performance para abordar los temas de los
que habla el clásico de Calderón, El gran teatro del
mundo. La acción se plantea como un peculiar reality
show a modo de casting para elegir al posible reparto de
esta producción teatral. De esta forma, se propone un
paralelismo entre la obra de Calderón -donde Dios es el
autor; el mundo, el teatro y los humanos, los actores que
serán juzgados por el autor según sea su actuación- y los
géneros contemporáneos de telerealidad, donde los
productores y el público también juzgan a los
participantes según sea su conducta, popularidad…

TRÉBOL TEATRO

EL PAÍS DE LOS ROCOS
DE FELI ALBALADEJO

1
juny

Espectacle musical amb veus en
directe, on podrem gaudir de cançons
de diferents estils emmarcades
18.00 H
E 1 A L ES
dins d'un món de fantasia i color.
DISSABT
.
cènic
A Rocorock, el país dels Rocos, les
Espai Es: 50 MINUTS.
DURACIÓfamiliar.
marionetes i els actors faran possible
TEATRE
a amb
que gaudim i passem una estona
gratuït
Entrada(MÀXIM 4 PER ga
*
agradable sense oblidar valors tan
e
invitació) que s’arrepl
importants com l'amistat, l'amor
PERSONAa abans a la or.
una hora de l´Escorxad
a la naturalesa i la lluita contra la
taquill
contaminació.
Amb: Eder Prada, Criss Ferrándiz,
Pedro Cardona, Virginia Zambrana.
Escenografia, titelles, vestuari: Manuel Prada, Feli
Albaladejo.
Música: Eder Prada.
Producció, direcció: TRÉBOL TEATRO.
Espectáculo musical con voces en directo, donde podremos
disfrutar de canciones de diferentes estilos enmarcadas
dentro de un mundo de fantasía y color. En Rocorock, el
país de los Rocos, las marionetas y actores harán posible
que disfrutemos y pasemos un rato agradable sin olvidar
valores tan importantes como la amistad, el amor a la
naturaleza y la lucha contra la contaminación.
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FESTIVAL LGTBI +
DIVERSA ELX
+info i tota la programació al facebook:
Diversa Festival LGTBI+ i a elx.es
Concerts, teatre, activitats infantils,
col·loquis, recitals poètics, festes,
gimcana… sota el lema Més visibles, més
possibles.
+info y toda la programación en el
facebook: Diversa Festival LGTBI+ y en
elx.es
Conciertos, teatro, actividades
infantiles, coloquios, recitales poéticos,
fiestas, gymkana… bajo el lema Más
visibles, más posibles.
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JUNY
H
S 22.00
E 8 A LE
DISSABT
A.
0H
TERRASS: FINS LES 02.3
DURACIÓfesta.
p r eg ó i

PREGÓ
+ KIKA LORACE
+ LAS ODIO
+ PUTOCHINOMARICÓN DJ
SET
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12
juny
S 18.30 H
S 12 A LE
DIMECRE
cènic.
Espai Es: 90 MINUTS.
DURACIÓT.
b
C ONCER
uïta am
da grat
* Entra (màxim 2 per ega
invitació) que s’arrepl
personaa abans a la or.
una hora de l´Escorxad
taquill

PERCUSSIONS DEL
CONSERVATORI
PROFESSIONAL DE
MÚSICA D’ELX

PERCUSSIONS D'ELX. UNA MIRADA ECLÉCTICA
La música per a percussió està marcada per un
eclecticisme donat per la atemporalitat del repertori.
Aquest concert presenta un repertori amb estils diversos
que van des de l’afro-cubanisme de Louis Aguirre amb
Bembé—on es podrà escoltar una multiculturalitat de sons
que naixen del ritme més ancestral—passant per una de les
peces més importants escrites per a grup de cambra amb
instrument solista com és la Suite en Concert per a flauta i
percussió d'André Jolivet, i tornant a escoltar al compositor
japonés Maki Ishi amb un obra també per a solista i grup de
cambra com Concertante Op. 79. El dodecafonisme ocuparà
l'última part del concert amb les obres dels autors catalans
Josep Soler i Joan Guinjoan. Es recuperarà de l'oblit una
obra com Sonidos de la noche i es rendirà homenatge al
recentment desaparegut Joan Guinjoan amb una de les
seues peces més importants per a percussió, l'Hommage à
Carmen Amaya.
Res us sorprendrà més que una música puga abastar un
espectre tan ample de sons. Atreveix-te!
Amb: Montserrat López (flauta travessera), Óscar Martí
(marimba), PERCUSSIONS DEL CPM D'ELX.

OLVIDADOS ONG
MINIRELATS DE PERSONES
REFUGIADES

Cinc voluntaris i voluntàries de la
Plataforma d'Ajuda a persones
Refugiades d'Elx ens acostaran a 5
històries reals de persones i famílies a
la recerca de refugi.
Cinco voluntarios y voluntarias de la
Plataforma de Ayuda a personas
Refugiadas de Elche nos acercarán a 5
historias reales de personas y familias
en busca de refugio.

13
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20.00 H
13 A LES
DIJOUS
ATGE.
SALA IM : 60 MINUTS.
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C
A
B
R
U
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* Entra (MÀXIM 2 PER ega
INVITACIÓ) que s’arrepl
PERSONAa abans A LA OR.
una horA DE L'ESCORXAD
TAQUILL

15
juny

IL.LUSIÓ TEATRE

TENEMOS QUE HABLAR DE BOBBY
DE LAURA MUÑOZ

S 21.00 H
E 15 A LE
DISSABT
cènic.
Espai Es: 90 MINUTS.
DURACIÓ
t
TEATRE.
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* ent a en la taquil
la vendn Teatre,
del Gra icket.es O una la
instant ans A LA taquil
hora ab orxad or.
de L’Esc
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Tenemos que hablar de Bobby és una adaptació lliure de
la història real de la família Griffith. Aquesta ens conta
com pot canviar la vida de tota una família després que
es descobrisca un gran secret, i com la intolerància pot
acabar en una tragèdia que canvie completament el
prisma amb el qual veiem la realitat. És a aquesta
circumstància que s'enfronta la família de Mary Griffith,
una mare cristiana devota, que cria els seus fills segons
els ensenyaments conservadors de l'Església
Presbiteriana, quan el seu fill Bobby li confessa a la seua
germana que tem ser gai.
Amb: David Marín, Laura Muñoz, Cristian Martín, Delia
Masegosa, Carlos León, Samuel Pizana, Estefanía Benito,
Daniel Masegosa.
Dramatúrgia, direcció: Laura Muñoz.
Regidoria: Samuel Pizana, Daniel Masegosa.
So: Gonzalo Conchillo.
Il·luminació: Maribel González.
Vestuari, figuració: Cristian Martín.
Escenografia: Delia Masegosa.
Maquillatge, perruqueria: Patricia Fernández, Teresa
Aznar.
Fotografia, grafisme: Ismael Sánchez.
Vídeo: David Córdoba.
Tenemos que hablar de Bobby es una adaptación libre de
la historia real de la familia Griffith. Esta nos cuenta
como puede cambiar la vida de toda una familia después
de que se descubra un gran secreto y cómo la
intolerancia puede acabar en una tragedia que cambie
completamente el prisma con el que vemos la realidad.
Es a esta circunstancia que se enfrenta la familia de
Mary Griffith, una madre cristiana devota, que cría a sus
hijos según las enseñanzas conservadoras de la Iglesia
Presbiteriana cuando su hijo Bobby, le confiesa a su
hermana que teme ser gay.

19
juny
S 19.00 H
S 5 A LE
DIMECRE
.
cènic
Espai Es: 120 MINUTS.
DURACIÓ
b
CINE.
uïta am
da grat
* Entra (màxim 2 per ega
ió
invitac ) que s’arrepl
personaa abans a la or.
una hora de l´Escorxad
taquill

ENTREGA DE PREMIS
DEL IV CERTAMEN
LITERARI CASA DE LA
DONA I LA IV MOSTRA DE
CURTMETRATGES PER LA
IGUALTAT

ORGANITZAT PER LA CASA DE LA DONA I LA REGIDORIA D’IGUALTAT DE
L’AJUNTAMENT D’ELX

ESCUELA ARTES

IV MOSTRA D’ARTS ESCÈNIQUES

Un any més, l'ESCUELA ARTES per a
persones amb discapacitat, es puja a
l'escenari amb tot el seu alumnat per a
entretindre i divertir a un públic que
podrà gaudir de moments intensos i
inoblidables amb música, dansa,
teatre… l'ART, en definitiva, que és
CAPAÇ de moure el món.
Direcció, coordinació, organització:
ESCUELA ARTES (ASOCIACIÓN ARTES
CULTURA Y OCIO)
Un año más, la ESCUELA ARTES para
personas con discapacidad, se sube al
escenario con todo su alumnado para
entretener y divertir a un público que
podrá disfrutar de momentos
intensos e inolvidables con música,
danza, teatro… el ARTE, en definitiva,
que es CAPAZ de mover el mundo.
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REGRESO AL
FUTURO 2

(1989) DE ROBERT ZEMECKIS

28
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0H
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ES 2 8 A
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d
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Encara que a Marty McFly encara
li falta temps per a assimilar el fet
d'estar vivint dins de la família
perfecta gràcies al seu anterior viatge
en el temps, no li queda ni espai
per a respirar quan el seu amic Doc
apareix d'improvís amb la màquina del temps (molt més
modernitzada), i insta que li acompanyen ell i la seua
nóvia a viatjar al futur per a solucionar un problema amb
la llei que tindrà un dels seus futurs fills.
Aunque a Marty McFly todavía le falta tiempo para
asimilar el hecho de estar viviendo dentro de la familia
perfecta gracias a su anterior viaje en el tiempo, no le
queda ni espacio para respirar cuando su amigo Doc
aparece de improviso con la máquina del tiempo (mucho
más modernizada), e insta a que le acompañen él y su
novia a viajar al futuro para solucionar un problema con
la ley que tendrá uno de sus futuros hijos.

CARIÑO EN CONCERT
CARIÑO és frescor, desimboltura i
diversió desenfrenada. Perquè les
seues cançons abunden en el cinisme,
en la bogeria, en l’esquivament
inesperat; però, al mateix temps, en
H
ES 22.00
E 29 A L
la naturalitat, en el despertar, en els
DISSABT
A.
sentiments més innocents. Per això,
TERRASST.
després d'escoltar les cançons de
C ONCER
uïta .
t
da grat
María, Paola i Alicia, tens la sensació
* entraa a l’aforamen
limitad
que el que jau és una necessitat
instantània, urgent i immediata
de cridar l'amor que senten d'una
manera que ningú havia fet fins ara: sense pompositats
ni miraments, amb tot el seu esperit descarnat i les seues
vaporoses sensacions, amb la seua dolçor i la seua amargor.
CARIÑO es frescura, desparpajo y diversión desenfrenada.
Porque sus canciones abundan en el cinismo, en la locura,
en el quiebro inesperado, pero al mismo tiempo en la
naturalidad, en el despertar, en los sentimientos más
inocentes. Por eso, tras escuchar las canciones de María,
Paola y Alicia, tienes la sensación de que lo que yace es una
necesidad instantánea, urgente e inmediata de gritar el
amor que sienten de una manera que nadie había hecho
hasta ahora: sin pomposidades ni miramientos, con todo
su espíritu descarnado y sus vaporosas sensaciones, con su
dulzura y su amargor.

29
JUNY
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CINEMA D'ESTIU

LA BELLA
Y LA BESTIA

(1991) DE GARY TROUSDALE
I KIRK WISE

5
juliol

H
S 22.00
Una bella jove anomenada Bella
S 5 A LE
E
R
D
N
E
DIV
accepta allotjar-se en un castell amb
A.
TERRASS: 85 MINUTS.
una bèstia a canvi de la llibertat del
DURACIÓ
seu pare. La bèstia és, en realitat,
CINE.
uïta .
t
da grat
un príncep encantat. Per a trencar
* entraa a l’aforamen
d
l'encanteri, haurà de guanyar-se
limita
l'amor d'una preciosa dama abans
que caiga l'últim pètal d'una rosa
encantada.
Una hermosa joven llamada Bella acepta alojarse en un
castillo con una bestia a cambio de la libertad de su padre.
La bestia es, en realidad, un príncipe encantado. Para
romper el hechizo, deberá ganarse el amor de una preciosa
dama antes de que caiga el último pétalo de una rosa
encantada.

6
JULIOL

MEED FESTIVAL
6.0

S 18.00 H
E 6 A LE
DISSABT
A.
0 H.
TERRASS: FINS LES 03.0
DURACIÓL.
FESTIVA
uïta .
t
da grat
* entraa a l’aforamen
limitad

MEED FESTIVAL aconsegueix la seua sisena edició enguany
amb MEED 6.0. Una vegada més: música, art, disseny, moda
i gastronomia es donaran cita en L'Escorxador Centre de
Cultura Contemporània d'Elx, aquesta vegada el 6 de juliol.
Des de les 6 de la vesprada, i dins dels diferents espais del
festival, podrem trobar exposicions de diversos artistes, un
mercat de disseny, discos de vinil i moda, una zona de
menjars amb Food-Trucks, una zona amb activitats per a
xiquets i, per descomptat, l'escenari principal amb
actuacions musicals en directe i diversos DJ.
A més, com a novetat enguany, el festival presentarà una
retrospectiva del món de les videoconsoles i els videojocs
(en la qual s'exposarà una àmplia col·lecció de vídeo
consoles i videojocs) i una mostra de curtmetratges.
Una altra novetat és la convocatòria dirigida a totes i tots
aquells joves amb inquietuds artístiques que vulguen
enviar la seua proposta a l'organització del festival i
participar així en un concurs per a la seua possible
participació en aquest el dia 6 de juliol a L'Escorxador.
MEED FESTIVAL alcanza su sexta edición este año con
MEED 6.0. Una vez más: música, arte, diseño, moda y
gastronomía se darán cita en L'Escorxador Centre de
Cultura Contemporània d'Elx, esta vez el 6 de Julio.
Desde las 6 de la tarde, y dentro de los diferentes espacios
del festival, podremos encontrar exposiciones de varios
artistas, un mercado de diseño, discos de vinilo y moda, una
zona de comidas con Food-Trucks, una zona con actividades
para niños y por supuesto el escenario principal con
actuaciones musicales en directo y varios DJs.
Además, como novedad este año, el festival presentará una
retrospectiva del mundo de las videoconsolas y los
videojuegos (en la que se expondrá una amplia colección de
vídeo consolas y videojuegos) y una muestra de
cortometrajes.
Otra novedad es la convocatoria dirigida a todas/os
aquellas/os jóvenes con inquietudes artísticas que quieran
enviar su propuesta a la organización del festival y
participar así en un concurso para su posible participación
en el mismo el día 6 de Julio en L'Escorxador.
14
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CINEMA D'ESTIU

ALIEN,
EL 8º PASAJERO
(1979) DE RIDLEY SCOTT
40 ANIVERSARI DE L'ESTRENA
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juliol
H
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ES 12 A L
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A.
TERRASS: 85 MINUTS.
DURACIÓ
CINE.
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A
M
O
C
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.
13 ANYS
uïta .
t
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* entraa a l’aforamen
d
a
limit

De retorn a la Terra, la nau de càrrega
Nostromo interromp el seu viatge
i desperta els seus set tripulants.
L'ordinador central, MADRE, ha
detectat la misteriosa transmissió
d'una forma de vida desconeguda,
procedent d'un planeta pròxim
aparentment deshabitat. La nau es
dirigeix llavors a l'estrany planeta per a investigar l'origen
de la comunicació.
De regreso a la Tierra, la nave de carga Nostromo
interrumpe su viaje y despierta a sus siete tripulantes.
El ordenador central, MADRE, ha detectado la misteriosa
transmisión de una forma de vida desconocida,
procedente de un planeta cercano aparentemente
deshabitado. La nave se dirige entonces al extraño planeta
para investigar el origen de la comunicación.

EL KAMIÓN DE LA
BASURA
+ JAMONES CON
TACONES
EN CONCERT

13
JULIOL
H
S 22.00
E 13 A LE
DISSABT
A.
0h
TERRASS: fins a la 01.0
IÓ
C
A
R
U
D
T.
C ONCER
uïta .
t
da grat
a
r
t
* en a a l’aforamen
limitad

EL KAMIÓN DE LA BASURA és una
banda de referència en l'escena
alternativa-mestissa de les províncies
de Múrcia i Alacant. A l'octubre de 2018
van publicar el seu últim disc Surcos, les cançons del qual
formen un còctel d'influències llatines i jamaicanes, cuinat
a foc lent a la vora del Mediterrani, la qual cosa sumat al
seu potent directe farà que no pugues parar de ballar
durant tot el xou.
JAMONES CON TACONES és un projecte musical que naix
de la cançó d'autor i que beu de molts altres estils quasi
sempre derivats de la música negra i del Carib. Aquesta
combinació d'elements fa que el grup presente un repertori
de cançons que es caracteritza per lletres molt cuidades i
ritmes molt ballables.
EL KAMIÓN DE LA BASURA es una banda de referencia en
la escena alternativa-mestiza de las provincias de Murcia y
Alicante. En octubre de 2018 publicaron su último disco
Surcos cuyas canciones forman un cóctel de influencias
latinas y jamaicanas, cocinado a fuego lento a orillas del
Mediterráneo, lo cual sumado a su potente directo hará
que no puedas parar de bailar durante todo el show.
JAMONES CON TACONES es un proyecto musical que nace
de la canción de autor y que bebe de otros muchos estilos
casi siempre derivados de la música negra y caribeña. Esta
combinación de elementos hace que el grupo presente un
repertorio de canciones que se caracteriza por letras muy
cuidadas y ritmos muy bailables.
16
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INDIANA JONES
Y EL TEMPLO
MALDITO
(1984) DE STEVEN SPIELBERG

19
juliol
H
ES 22.00
ES 19 A L
DIVENDR
A.
TERRASS: 118 MINUTS.
DURACIÓ
CINE.
uïta .
t
da grat
* entraa a l’aforamen
limitad

1935. Xangai. L'intrèpid arqueòleg
Indiana Jones, després de ficar-se
en escàndols en un local nocturn,
aconsegueix escapar juntament amb una bella cantant i
el seu jove acompanyant. Després d'un accidentat vol, els
tres acaben a l'Índia, on intentaran ajudar els habitants
d'un xicotet poblat, els xiquets del qual han sigut raptats.
1935. Shanghai. El intrépido arqueólogo Indiana
Jones, tras meterse en jaleos en un local nocturno,
consigue escapar junto a una bella cantante y su joven
acompañante. Tras un accidentado vuelo, los tres acaban
en la India, donde intentarán ayudar a los habitantes de
un pequeño poblado, cuyos niños han sido raptados.

SOLEDAD VÉLEZ

20
JULIOL

EN CONCERT

H
SOLEDAD VÉLEZ és una cantant, músic
ES 22.00
E 20 A L
i compositora xilena establida a
DISSABT
A.
València que ha desenvolupat la seua
TERRASST.
ER
C
N
O
C
carrera musical a Espanya, on ha actuat
uïta .
t
da grat
* entraa a l’aforamen
en festivals com el FIB, Primavera
limitad
Sound o BBK, entre els més de 600
concerts que ha realitzat entre Espanya,
Portugal, UK, Xile, l'Equador i Mèxic.
La premsa l'ha comparada amb PJ Harvey, Beach House o
Florence and the Machine… i no és per a menys, és per a
molt més: Soledad Vélez posseeix el carisma, la màgia,
l'elegància, la personalitat, aqueixa seducció salvatge que
només les grans tenen.
El seu últim àlbum és Nuevas épocas, que va ser qualificat
en mitjans espanyols com un dels millors discos del 2018.
SOLEDAD VÉLEZ es una cantante, músico y compositora
chilena afincada en Valencia que ha desarrollado su
carrera musical en España, donde ha actuado en festivales
como el FIB, Primavera Sound o BBK, entre los más de 600
conciertos que ha realizado entre España, Portugal, UK,
Chile, Ecuador y México.
La prensa la ha comparado con PJ Harvey, Beach House o
Florence and the Machine… y no es para menos, es para
mucho más: SOLEDAD VÉLEZ posee el carisma, la magia, la
elegancia, la personalidad, esa seducción salvaje que solo
las grandes tienen.
Su último álbum es Nuevas épocas, que fue calificado en
medios españoles como uno de los mejores discos del 2018.
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(1988) DE RON HOWARD
Conte medieval amb bruixes, nans i poders màgics. En les
masmorres del castell de la bruixa i malvada reina
Bavmorda, una presonera dona a llum a una xiqueta que,
segons una antiga profecia, posarà fi al regnat de la bruixa.
La comare intenta salvar la xiqueta de la ira de Bavmorda,
però, atrapada pels gossos de presa del castell, no té més
remei que llançar el bressol al riu. Gràcies al corrent, el
bressol arriba a un poble de nans, on la xiqueta és
adoptada pel valent WILLOW.
Cuento medieval con brujas, enanos y poderes mágicos. En
las mazmorras del castillo de la hechicera y malvada reina
Bavmorda, una prisionera da a luz a una niña que, según
una antigua profecía, pondrá fin al reinado de la hechicera.
La comadrona intenta salvar a la niña de la ira de
Bavmorda, pero, alcanzada por los perros de presa del
castillo, no tiene más remedio que arrojar la cuna al río.
Gracias a la corriente, la cuna llega a un pueblo de enanos,
donde la niña es adoptada por el valiente WILLOW.
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DEPLOY METAL FEST

El DEPLOY METAL FEST es consagra en la seua tercera
edició, que tornarà amb orgull a celebrar-se a la ciutat d'Elx.
Quatre hores de metal de tots els estils, des de doom metal,
passant per thrash i deaht, fins a hard rock. En aquesta
edició, que tornarà a ser gratuïta i per a tots els públics,
comptarem amb bandes d'Elx, Alacant i València. Celebra
amb nosaltres que el metal està més viu que mai a Elx.
El DEPLOY METAL FEST se consagra en su tercera edición,
que volverá con orgullo a celebrarse en la ciudad de Elche.
Cuatro horas de metal de todos los estilos, desde doom metal,
pasando por thrash y deaht, hasta hard rock. En esta edición,
que volverá a ser gratuita y para todos los públicos,
contaremos con bandas de Elche, Alicante y Valencia. Celebra
con nosotros que el metal está más vivo que nunca en Elche.
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FITELX 2019

FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRE D'ELX
Enguany, el FITELX ve amb novetats. Hi tindrem la secció
oficial en què participaran quatre companyies: una
producció pròpia del festival amb actors locals, una
internacional des de França, una de teatre inclusiu (teatre
ONCE de Cartagena) i una que ve des de Gran Canària.
Fitelx de nit a la terrassa de L'Escorxador: nit de música,
teatre, narració, dansa… Taller d'interpretació els dies 1 i 2
d'agost. Xarrades i exposició de fotografia i vídeo dedicats
al festival de teatre d’Agüimes (Canàries) i al seu director,
mort recentment, Antonio Lozano. El Festival es converteix
en un lloc de convivència, de trobada entre companyies i
gent enamorada del teatre.
Este año el FITELX viene con novedades, tendremos la
sección oficial en la participarán cuatro compañías: una
producción propia del festival con actores locales, una
internacional desde Francia, una de teatro inclusivo (teatro
ONCE de Cartagena) y una venida desde Gran Canaria.
FITELX de nit en la terraza de l'Escorxador: noche de música,
teatro, narración, danza… Taller de interpretación los días 1 y
2 de agosto. Charlas y exposición de fotografía y vídeo
dedicadas al festival de teatro de Agüimes (Gran Canarias) y a
su director fallecido recientemente Antonio Lozano. El
Festival se convierte en un lugar de convivencia, de encuentro
entre compañías y gente enamorada del teatro.
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LA SIRENITA

(1989) DE JOHN MUSKER I RON
CLEMENTS
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Ariel, filla del rei Tritó, és la princesa
de les sirenes. Està a punt de celebrarse la seua festa d'aniversari i la seua
major il·lusió és poder conéixer els
éssers humans. Amb l'ajuda de la
bruixa Úrsula, Ariel aconsegueix pujar
a la superfície, on salva de morir ofegat un bell príncep el
vaixell del qual acaba de naufragar, del qual s'enamora
perdudament.
Ariel, hija del rey Tritón, es la princesa de las sirenas. Está
a punto de celebrarse su fiesta de cumpleaños y su mayor
ilusión es poder conocer a los seres humanos. Con la ayuda
de la bruja Úrsula, Ariel consigue subir a la superficie,
donde salva de morir ahogado a un hermoso príncipe,
cuyo barco acaba de naufragar, del que se enamora
perdidamente.
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JOE CREPÚSCULO EN CONCERT
+ PEPINO & CRAWFORD
+ LEY DJ
JOE CREPÚSCULO és un dels millors representants estatals
del pop raruno que van cultivar/cultiven grups com Astrud
o Hidrogenesse. Amb una característica veu desganada i
descurada, i una música a la qual superficialment se li
podria posar també el segon adjectiu, però que, darrere del
lo-fi, amaga capes sonores més subtils i unes lletres brillants
que el converteixen en algú inimitable.
JOE CREPÚSCULO es uno de los mejores representantes
estatales del pop raruno que cultivaron/cultivan grupos
como Astrud o Hidrogenesse. Con una característica voz
desganada y descuidada, y una música a la que
superficialmente se le podría poner también el segundo
adjetivo, pero que detrás del lo-fi esconde capas sonoras
más sutiles y unas letras brillantes que lo convierten en
alguien inimitable.
PEPINO MARINO & CRAWFORD són un tàndem que,
durant més de deu anys, ha compaginat el seu treball com
a reporters de societat per al seu blog de Divinity.es amb el
seu DJ set, amb el qual han punxat en els més variats
escenaris, des dels premis Goya al programa de TVE
“Alaska y Segura”, passant per festivals com “Love the
tuentis”, aixi com per les principals festes de l'escena
LGTBIQ: Ultrapop, Que trabaje Rita! o la seua pròpia sessió,
Versés. No es pot obviar la seua activitat en les RRSS, on
han col·laborat amb marques com Levi's, Moet & Chandon,
Adidas, Sony, El Corte Inglés, o Emporio Armani.
PEPINO MARINO & CRAWFORD son un tándem que,
durante más de diez años, ha compaginado su trabajo
como reporteros de sociedad para su blog de Divinity.es
con su DJ set, con el que han pinchado en los más variados
escenarios, desde los premios Goya al programa de TVE
“Alaska y Segura”, pasando por festivales como “Love the
tuentis”, asi como por las principales fiestas de la escena
LGTBIQ: Ultrapop, Qué trabaje Rita! o su propia sesión,
Versés. No se puede obviar su actividad en las RRSS, donde
han colaborado con marcas como Levi´s, Moet & Chandon,
Adidas, Sony, El Corte Inglés, o Emporio Armani.
En temps com aquests, en els quals s'espera del DJ un plus
d'espectacle del qual mancava fa unes dècades, reconforta
topar-se amb professionals que fan de les seues sessions
molt més que mers focs d'artifici. LEY DJ, al contrari que
molts posers, no solament domina com poques la matèria
primera que maneja: també sap ensumar el factor ambient
per a adaptar-se com un guant a l'esperit que presideix
cada recinte, cada nit, cada ocasió. En aqueixes extenuants
cerimònies del ball que trama, presidides per un biaix
freestyle que casa per complet amb l'alternatiu, el mateix

caben els més rabiosos i actuals petardazos d’indie dance
com els clàssics pop i rock de tota la vida i fins i tot les
picades d'ullet a l'electrònica ochentera. La seua única regla
és la implacable llei del ritme, la pulsió emocional que fa del
seu públic un ostatge incondicional del seu bon fer en la
cabina, des de la qual sempre hi ha espai per a la sorpresa,
els remixes insospitats i la interacció permanent amb la
pista. Cadències euforitzants que despleguen tota la seua
efectivitat in crescendo, aconseguint la no sempre fàcil
missió que tothom acabe amb els peus ben enlairats del sòl.
En tiempos como estos, en los que se espera del DJ un plus
de espectáculo del que carecía hace unas décadas,
reconforta toparse con profesionales que hacen de sus
sesiones mucho más que meros fuegos de artificio. LEY DJ,
al contrario que muchos posers, no solo domina como
pocas la materia prima que maneja: también sabe olfatear
el factor ambiente para adaptarse como un guante al
espíritu que preside cada recinto, cada noche, cada ocasión.
En esas extenuantes ceremonias del baile que trama,
presididas por un sesgo freestyle que casa por completo con
lo alternativo, lo mismo caben los más rabiosos y actuales
petardazos de indie dance como los clásicos pop y rock de
toda la vida e incluso los guiños a la electrónica ochentera.
Su única regla es la implacable ley del ritmo, la pulsión
emocional que hace de su público un rehén incondicional
de su buen hacer en la cabina, desde la que siempre hay
espacio para la sorpresa, los remixes insospechados y la
interacción permanente con la pista. Cadencias
euforizantes que despliegan toda su efectividad in
crescendo, logrando la no siempre fácil misión de que todo
el mundo acabe con los pies bien despegados del suelo.
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Sol·licita les teues places gratuïtes des de les 08.00 h del
dilluns corresponent a la setmana en què es realitza cada
taller en arteparaelche@gmail.com

CON MI PAPÁ, CON MI MAMÁ

IMPARTITS PER BEGOÑA GARCÍA, LLICENCIADA
EN BELLES ARTS I PROFESSORA, I TRINIDAD PÉREZ
BELTRÁN, DISSENYADORA INDUSTRIAL.
Dediquem la primavera a un projecte d'art col·lectiu.
Cada sessió és independent. Els xiquets, xiquetes i
joves acompanyats d'adults tenen l'oportunitat de
participar en la 7a Edició de la Foguera de Sant Joan de
l’Escorxador CCCE. Podem visitar la instal·lació completa
en l'emblemàtic barri del Raval d'Elx, des de la Plantà fins al
moment de la Cremà el 24 de juny a les 23.00 h.
La Foguera fa homenatge a l'obra de l'artista contemporani
japonés Takashi Murakami. Oferim 8 convocatòries on
construir i pintar ‘ninots’ dels personatges més emblemàtics
de la producció de l'artista. Una estructura de bambú és
l'escenari on instal·lem els ‘ninots’ creant un monument
escultòric i component aquesta obra col·lectiva i efímera.
18/05/2019 Kiki, kaikai i Dob. Construïm els ‘ninots’ de la
Foguera de Sant Joan.
19/05/2019 Bolets i flors de Takashi Murakami.
Construïm els ‘ninots’ de la Foguera de Sant Joan.
25 i 26/05/2019 Art Pop, colors plans i dibuix. Pintem els
‘ninots’ de la Foguera de Sant Joan.

08 i 09/06/2019 Ninots + DIVERSA 2019. Presentació sobre
la diversitat de famílies. Pintem els ‘ninots’ de la Foguera de
Sant Joan.
Dedicamos la primavera a un proyecto de arte colectivo.
Cada sesión es independiente. Los niños, niñas y jóvenes
acompañados de adultos tienen la oportunidad de
participar en la 7ª Edición de La Hoguera de San Juan de
Escorxador CCCE. Podemos visitar la instalación completa
en el emblemático barrio del Raval de Elche, desde la
Plantà, hasta el momento de la Cremà el 24 de junio a las
23:00 h.
La Hoguera hace homenaje a la obra del artista
contemporáneo japonés Takashi Murakami. Ofrecemos
8 convocatorias donde construir y pintar ‘ninots’ de
los personajes más emblemáticos de la producción del
artista. Una estructura de bambú es el escenario donde
instalamos los ‘ninots’ creando un monumento escultórico
y componiendo esta obra colectiva y efímera.
18/05/2019 Kiki, kaikai y Dob. Construimos los ‘ninots’ de
la Hoguera de San Juan.
19/05/2019 Setas y flores de Takashi Murakami.
Construimos los ‘ninots’ de la Hoguera de San Juan.
25 i 26/05/2019 Arte Pop, colores planos y dibujo.
Pintamos los ‘ninots’ de la Hoguera de San Juan.
08 i 09/06/2019 Ninots + DIVERSA 2019. Presentación
sobre la diversidad de familias. Pintamos los ‘ninots’ de la
Hoguera de San Juan.

Sol·licita les teues places gratuïtes des
de les 09.00 h del dilluns corresponent
a la setmana en què es realitza cada
taller en info@luismorenoferrandez.
com indicant-hi el nom i edat dels
xicotets i xicotetes artistes i quantes
persones adultes els hi acompanyaran.

MENUTS I MENUDES
ARTISTES

IMPARTIT PER LUIS MORENO,
CERAMISTA I IL·LUSTRADOR.
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12/05/2019 Fòssils. Dissenyarem la nostra pròpia
excavació i crearem fòssils de tota mena: ammonites,
trilobits, ous de dinosaure, petjades o plantes fossilitzades.
Trobarem tot tipus de macrofòsils en les nostres obres, i
ens inspirarem en aquestes troballes arqueològiques per a
crear unes escultures tretes d'una altra època.
23/06/2019 Giacometti. Coneixerem l'escultor Giacometti
a través de les seues obres i ens hi inspirarem per a
realitzar escultures surrealistes on tot és possible: éssers
imaginaris, animals fantàstics, figures estilitzades
nascudes dels somnis. Utilitzarem materials com escaiola,
fusta, argila, paper i cartó per a crear les nostres escultures.
14/07/2019 Quadres Mixtos. Crearem quadres amb
materials menys convencionals. Deixant la pintura en un
segon pla, utilitzarem tot el que tinguem per a donar-li
forma al nostre quadre. El color i la textura seran dos
aspectes clau per a aquest taller. Trossos de branques, de
rajola, pedres, botons, papers de colors, cartó, argila, tela,
metall, corda… Les possibilitats són quasi infinites!
12/05/2019 Fósiles. Diseñaremos nuestra propia
excavación y crearemos fósiles de todo tipo: ammonites,
trilobites, huevos de dinosaurio, huellas o plantas
fosilizadas. Encontraremos todo tipo de macrofósiles en
nuestras obras, inspirándonos en dichos hallazgos
arqueológicos para crear unas esculturas sacadas de otra
época.
23/06/2019 Giacometti. Conoceremos al escultor
Giacometti a través de sus obras y nos inspiraremos en
ellas para realizar esculturas surrealistas donde todo es
posible: seres imaginarios, animales fantásticos, figuras
estilizadas nacidas de los sueños. Utilizaremos materiales
como escayola, madera, arcilla, papel y cartón para crear
nuestras esculturas.
14/07/2019 Cuadros Mixtos. Crearemos cuadros con
materiales menos convencionales. Dejando la pintura en
un segundo plano, utilizaremos todo lo que tengamos para
darle forma a nuestro cuadro. El color y la textura serán
dos aspectos clave para este taller. Trozos de ramas, de
ladrillo, piedras, botones, papeles de colores, cartón, arcilla,
tela, metal, cuerda… ¡las posibilidades son casi infinitas!

Informació i reserva en
arteconmuchocuento@gmail.
com (indicant edat, nom del xiquet/
xiqueta, nom del pare/mare i telèfon
de contacte).

ART AMB MOLT DE CONTE
(LUDOTECA MÒBIL + ART
PER A TOT)
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IMPARTIT PER MARISELA ROMERO I
TRINIDAD PÉREZ.
Cada sessió combina activitats
plàstiques amb la creació d'històries.
Quan Marisela conta, juguem amb la història i amb els
seus personatges i explorem les possibilitats creatives del
conte, tant de forma oral com escrita.
De la mà de Trinidad ens endinsem en el procés creatiu
d'escultures, pintures, gravats, collage, etc.
Cada setmana iniciem una nova aventura amb temàtica
diferent, que culmina en una representació amb tot el que
hem creat. En aquest taller, els xiquets i les xiquetes tenen
ocasió d'investigar les seues possibilitats creatives tant
individualment com en xicotets grups.
· Taller complet: 130€ / 4 setmanes.
· Per setmanes: 40€ / setmana.
· Dia solt: 10€ / dia.
Cada sesión combina actividades plásticas con la creación
de historias.
Cuando Marisela cuenta jugamos con la historia y con sus
personajes, explorando las posibilidades creativas del
cuento, tanto de forma oral como escrita.
De la mano de Trinidad nos adentramos en el proceso
creativo de esculturas, pinturas, grabados, collage, etc.
Cada semana iniciamos una nueva aventura con temática
diferente, que culmina en una representación con todo
lo creado. En este taller los niños y las niñas tienen
ocasión de investigar sus posibilidades creativas tanto
individualmente como en pequeños grupos.
· Taller completo: 130€ / 4 semanas.
· Por semanas: 40€ / semana.
· Día suelto: 10€ / día.
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JULIOL
+ info i inscripcions en
dansaperatots@otradanza.es

CAMPUS D’ESTIU.DANSA
PER A TOTS JÚNIOR.
OTRADANZA

IMPARTIT PER OTRADANZA.
Aquest és la nostre VI DANSA PER A
TOTS JÚNIOR 2019.
Ens apropem als més xicotets de la
casa, des de la dansa, la creativitat, el
moviment i el joc.
Este es nuestro VI DANSA PER A
TOTS JUNIOR 2019.
Nos acercamos a los más pequeños de
la casa, desde la danza, la creatividad,
el movimiento y el juego.
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+ info i inscripcions en dansaperatots@otradanza.es

CURS INTENSIU D’ESTIU.DANSA PER A
TOTS. OTRADANZA

IMPARTIT PER ASUN NOALES, SEBASTIÁN ROWINSKY I
CARMELA GARCÍA.
DANSA PER A TOTS (DPT) Curs intensiu de dansa amb
l'objectiu de practicar, aprendre... però, sobretot, gaudir i
compartir a través de la dansa. Professorat, ballarins/es
en actiu i coreògrafs/es de diferents disciplines de dansa
comparteixen amb els participants els seus coneixements
i experiències.
Aquest projecte està coordinat per Asun Noales, coreògrafa,
ballarina i directora de la Companyia OtraDanza.
El curs és de NIVELL AVANÇAT (indicat per a
professionals o estudiants amb un mínim de sis anys
d'experiència en dansa, on s'imparteix treball tècnic i
repertori de la Companyia OtraDanza).
DANSA PER A TOTS (DPT) Curso intensivo de danza con el
objetivo de practicar, aprender, pero sobre todo disfrutar
y compartir a través de la danza. Profesores, bailarines en
activo y coreógrafos de diferentes disciplinas de danza
comparten con los participantes sus conocimientos y
experiencias.
Este proyecto está coordinado por Asun Noales coreógrafa,
bailarina y directora de la Compañía OtraDanza.
El curso es de NIVEL AVANZADO (indicado para
profesionales o estudiantes con un mínimo de 6 años de
experiencia en danza, donde se imparte trabajo técnico y
repertorio de la Compañía OtraDanza).
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Inscripcions gratuïtes a partir del
dilluns 10 de juny en escorxador@
elx.es (places limitades.)

IMPROVISACIÓN Y
CREACIÓN COLECTIVA

IMPARTIT PER CARLOS MACIÁ.
Un taller lúdic en el qual usarem jocs i
tècniques d’improvisació per a crear
històries originals. Experiència
teatral imprescindible.
Un taller lúdico en el que usaremos
juegos y técnicas de improvisación
para crear historias originales.
Experiencia teatral imprescindible.
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Inscripcions gratuïtes a partir del dilluns 1 de juliol en
escorxador@elx.es (places limitades)

LA PERSISTENCIA DE LA MEMORÍA

IMPARTIT PER PACO MACIÁ (COMPAÑÍA FERROVIARIA).
Continguts:
1a Part:
· Entrenament fisicosensitiu.
· Exploració i aprenentatge de les accions físiques i la seua
relació amb les imatges que s’hi proposen.
· Desenvolupament de jocs a partir dels nostres records
retinguts, i rescatar-los al primer nivell de consciència.
2a Part:
· Explorarem els nostres records personals per a dotar-los
d'una vida escènica on les accions i la paraula, si escau,
seran els protagonistes principals.
· Crearem una proposta col·lectiva a partir d'una imatge
de la memòria històrica recent, proposada pel director del
taller.
El dilluns 29 de juliol, a les 19.00 h, presentarem
públicament els resultats del taller en l’Espai Escènic.
Contenidos:
1ª Parte.
· Entrenamiento físico-sensitivo.
· Exploración y aprendizaje de Las Acciones Físicas y su
relación con las imágenes que se proponen.
· Desarrollo de juegos a partir de nuestros recuerdos
retenidos, rescatándolos al primer nivel de consciencia.
2ª Parte.
· Exploraremos nuestros recuerdos personales para
dotarles de una vida escénica donde las acciones y la
palabra, en su caso serán los protagonistas principales.
· Crearemos una propuesta colectiva a partir de una
imagen de la Memoria histórica reciente, propuesta por el
Director del Taller.
El lunes 29 de julio a las 19.00 h presentaremos
públicamente los resultados del Taller en el Espai Escènic.
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Inscripcions i preu a partir del 27 de
maig en elchejuventud.es

PROJECTE ARTprende
ORGANITZAT PER LA REGIDORIA DE
JOVENTUT DE L’AJUNTAMENT D’ELX ALTERNACTIU

JUNY
JULIOTL
AGOS
S 2.
CÈNIQUE
SALA ESATGE.
IM
SALA
re 12 i
v es e n t
PER a jo.
30 anys

DEL 14/06/2019 AL 10/08/2019.
INICIACIÓ AL TEATRE.
IMPARTIT PER SOFÍA CASTELLOTE.
Conéixer diferents tipologies de teatre.
Aprendre a transmetre el que ens passa per dins i a
posar-nos en la pell d'una altra persona. Aconseguir que
l'alumnat puga vincular-se amb les emocions i els
sentiments, reconéixer-los, acceptar-los i així poder
expressar-los d'una manera teatral. Farem improvisacions
lliures o amb consignes, esquetxos i representació de
xicotets textos. Treballarem l'expressió corporal, ritme
escènic i el llenguatge no verbal.
· Divendres de 17.00 a 19.30 h
TEATRE INTERMEDI.
IMPARTIT PER PACO PERAILE.
El curs sorgeix com a iniciativa per a aquells que, havent
experimentat els seus primers passos en el món de
la dramatització, estan interessats a seguir formant-se i
seguir creixent en aquest camp; un esglaó més en el camí
de la interpretació. Apunta a provocar una presa de
consciència en les persones dels mecanismes fonamentals
del teatre i a provocar un alliberament corporal i emotiu a
través de l'activitat teatral.
· Dissabtes de 10.00 a 12.30 h
TEATRE AVANÇAT.
IMPARTIT PER CARMEN BENITO.
Si has fet teatre i vols aprendre coses més específiques...
aquest és el teu taller. Treballarem coses interessants;
consciència/inconsciència, veritat/mentida, text/
pretext, etc. Treballarem diverses dinàmiques per a

construir personatges, seqüències poètiques, microescenes,
etc. tot sense deixar de jugar al joc més divertit. posa't a
prova i no t'ho perdes!
· Dissabtes de 12.30 a 15.00 h
DEL 14/06/2019 AL 10/08/2019.
TALLER DE INICIACIÓN AL TEATRO.
IMPARTIDO POR SOFÍA CASTELLOTE.
Conocer diferentes tipologías de teatro. Aprender a
trasmitir lo que nos pasa por dentro y a ponernos en la
piel de otra persona. Lograr que el alumnado pueda
vincularse con las emociones y los sentimientos,
reconocerlos, aceptarlos y así poder expresarlos de una
manera teatral. Haremos improvisaciones libres o con
consignas, sketchs y representación de pequeños textos.
Trabajaremos la expresión corporal, ritmo escénico y el
lenguaje no verbal.
· Viernes de 17.00 a 19.30 h
TALLER TEATRO INTERMEDIO.
IMPARTIDO POR PACO PERAILE.
El curso surge como iniciativa para aquellos que, habiendo
experimentado sus primeros pasos en el mundo de la
dramatización, están interesados en seguir formándose y
seguir creciendo en este campo; un escalón más en el
camino de la interpretación. Apunta a provocar una toma
de conciencia en las personas de los mecanismos
fundamentales del teatro y a provocar una liberación
corporal y emotiva a través de la actividad teatral.
· Sábados de 10.00 a 12.30 h
TALLER TEATRO AVANZADO.
IMPARTIDO POR CARMEN BENITO.
Si has hecho teatro y quieres aprender cosas más
específicas... este es tu taller. Trabajaremos cosas
interesantes; consciencia/inconsciencia, verdad/mentira,
texto/pretexto, etc… trabajaremos varias dinámicas para
construir personajes, secuencias poéticas, microescenas,
etc. Todo sin dejar de jugar al juego más divertido. Pónte a
prueba y no te lo pierdas.
· Sábados de 12.30 a 15.00 h
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EXPOSICIO
NS
3 > 14
MAIG
EN
ació DIV
Inaugur.30 H
0
A L ES 2
Nau.
Sal a L a

NEFELIBATA

D R ES 3

ALUMNES DE BAT ARTÍSTIC DE L’IES CARRÚS
L'exposició reuneix les obres realitzades pels alumnes que
cursen el batxillerat artístic de l'IES Carrús, en les
assignatures de tècniques d'expressió grafico-plàstiques i
dibuix artístic. Els formats són variats i les obres que es
presenten estan realitzades en tècniques com: grafit, llapis
de colors, bolígraf, pastissos, retoladors, aquarel·la, tinta
xinesa, noguerina, collage acrílic, fotografia i tècniques
mixtes.
La exposición reúne las obras realizadas por los alumnos
que cursan el bachillerato artístico del IES Carrús, en las
asignaturas de técnicas de expresión grafico-plásticas y
dibujo artístico. Los formatos son variados y las obras que
se presentan están realizadas en técnicas como: grafito,
lápices de colores, bolígrafo, pasteles, rotuladores,
acuarela, tinta china, nogalina, collage acrílico, fotografía y
técnicas mixtas.

VEREDAS DE DOMINGO

WENCESLAO PÉREZ
12 il·lustracions que retraten la llum en
un matí de diumenge. Un matí que es
repeteix al llarg de tota una vida. Des
que naixes fins que et vas. Un bonic
passeig de diumenge.
Inauguració amenitzada al piano
“verbenero” impressionista pel mestre
Javier Díez.
12 ilustraciones que retratan la luz en
una mañana de domingo. Una mañana
que se repite a lo largo de toda una
vida. Desde que naces hasta que te vas.
Un bonito paseo de domingo.
Inauguración amenizada al piano
"verbenero" impresionista por el
maestro Javier Díez.

10 > 26
MAIG
Sal a L a

NART.
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FESTIVAL LGTBI+
DIVERSA 2019
POLÍTICAMENTE
INCORRECTA

7 > 23
JUNY

VERA YIN YANG
VERA YIN YANG ens presenta la seua
nova exposició Políticament
NART.
incorrecta.
Sal a L a
Una exposició que ens fa mirar cap a
tot allò al que no ens atrevim a mirar
però que està aquí.
Una exposició que ens parla de la llibertat que existeix a ser
diferent, a no tindre por de ser el contrari a la norma, i de la
importància de reivindicar el nostre dret a ser lliures.
A través de la pintura, la fotografia i l'art digital, VERA ens
presenta un món ple de personatges forts, reivindicatius, i
que criden llibertat, igualtat i diversitat.
Una exposició en la qual l'artista es despulla i ens mostra
les seues “rareses”, i ens parla de la seua visió crítica del
món sense por al fet que la titllen de POLÍTICAMENT
INCORRECTA.
Una exposición que nos hace mirar hacia todo aquello a lo
que no nos atrevemos a mirar, pero que está ahí.
Una exposición que nos habla de la libertad que existe en
ser diferente, en no tener miedo de ser lo contrario a la
norma, y de la importancia de reivindicar nuestro derecho
a ser libres.
A través de la pintura, la fotografía y el arte digital, VERA

nos presenta un mundo lleno de personajes fuertes,
reivindicativas y que gritan libertad, igualdad y diversidad.
Una exposición en la que la artista se desnuda y nos
muestra sus “rarezas”, y nos habla de su visión crítica del
mundo sin miedo a que la tachen de POLÍTICAMENTE
INCORRECTA.

IV MOSTRA D’ARTS
PLÀSTIQUES

ESCUELA ARTES
L’alumnat d'Arts Plàstiques de
l'ESCUELA ARTES per a persones
amb discapacitat realitza, per quart
any consecutiu, una exposició amb
els treballs realitzats durant l'any per
a gaudi de tota aquella persona que
vulga apropar-se a contemplar els
seus projectes artístics.
Los alumnos y alumnas de Artes
Plásticas de la Escuela de ARTES para
personas con discapacidad realizan
por cuarto año consecutivo una
exposición con los trabajos realizados
durante el año para disfrute de toda
persona que quiera acercarse a
contemplar sus proyectos artísticos.

12 > 28
JUNY
SAL A l a

nau.
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5 > 29
JULIOL
Sal a L a

NART.

DLCBA_DECONSTRUCCIÓN DE LA CASA
DE BERNARDA ALBA

ÁLEX PEÑA
DLCBA _ Deconstrucció de la casa de Bernarda Alba és un
dispositiu instal·latiu i performatiu que reflexiona a
l’entorn de l'ús institucional i socioeconòmic del llegat
artístic nacional i primera peça de la sèrie Biblioteca
Dramàtica Deconstruïda d'Alex Peña. La famosa tragèdia
de Lorca, drama per a l'autor i referent de la literatura
dramàtica espanyola, es torna en protagonista d'aquesta
peça, en un exercici de DECONSTRUCCIÓ de l'entorn de la
seua representació i productivitat, a través de la
transcripció al llenguatge MORSE i la seua corresponent
edició escrita i audiovisual.
L'edició escrita estarà disponible per a lliure descàrrega a
través de codi QR a l'entorn de la instal·lació audiovisual.
DECONSTRUIR (RAE - 1.tr.): desfer analíticament els
elements que constitueixen una estructura conceptual.
DLCBA _ Deconstrucción de La casa de Bernarda Alba es un
dispositivo instalativo y performático que reflexiona en
torno al uso institucional y socio-económico del legado
artístico nacional y primera pieza de la serie Biblioteca
Dramática Deconstruida de ALEX PEÑA. La famosa
tragedia de Lorca, drama para el autor y referente de la
literatura dramática española, se torna en protagonista de
esta pieza en un ejercicio de deconstrucción del entorno de
su representación y productividad a través de la
transcripción al lenguaje morse y su correspondiente
edición escrita y audiovisual.
La edición escrita estará disponible para libre descarga a
través de código QR en el entorno de la instalación
audiovisual.
DECONSTRUIR (RAE - 1.tr.): deshacer analíticamente los
elementos que constituyen una estructura conceptual.
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