
Programació 2019

Segona edició de dinamització
en barris i pedanies

Del 15 de març al 21 de juliol.



Carrús 
Plaça de l'Algeps  (Les Xemeneies) _
15 de març

ROCK_ Hell House_ Tribut a Guns N’Roses_20.30 h.

Arriba la banda que, sense imitar ni disfresses, manté tant l'essèn-
cia com la força dels Gunners. Hell House fa un repàs de la disco-
grafia de la banda californiana Guns n' Roses.

ROCK_ Black Ice_ Tribut a AC/DC_21.45 h. 

Des de Saragossa, aquesta banda tribut s'ensenyoreix del nom 
d'un dels discos del grup australià AC/DC, amb el desig de 
transmetre la seua enèrgica essència en l'escenari.

El Raval
Plaça Major del Raval_
22 de març

CANTAUTORA FEMINISTA_ La Otra_20.30 h.

La cantautora madrilenya finançava el seu primer disc, fa cinc 
anys, amb crowdfunding. Hui  en dia aconsegueix sold out en 
diverses ciutats d'Espanya, on es presenta amb la seua guitarra, 
les seues lletres intimistes i, a vegades, acompanyada de la seua 
banda.

SKA PUNK DE LA VEGA BAIXA_ El Kamión de la Basura_
21.45 h.

La seua essència, com diuen ells, és la capacitat de ser feliç amb 
les xicotetes coses, com anar muntat en la part posterior d'un 
camió com si d'una atracció de fira es tractara.

El Pla
Passeig Germanies_
29 de març

VINTAGE MARKET_ La Paca Infantil_17.30 h.

El duo que formen Paqui Calderón i Alicia Tendero presenta un 
espai comunitari de venda sostenible. Venda d'articles de segona 
mà, productes locals i artesans, juntament amb artistes de la zona. 
El seu mercat persegueix sempre el consum conscient i participa-
tiu.

SURF SOVIÈTIC_ The Gagarins_20.30 h. 

Des de la Manxa arriba aquest grup de surf soviètic dels anys 60, 
format a la fi de 2016. La banda instrumental sorgeix del tediós 
pensament d'associar el surf amb els EUA, al mateix temps que 
donen un homenatge al primer home que va arribar a l'espai, 
Yuri Gagarin. Amb la seua impactant posada en escena cada 
concert reflecteix una nova missió espacial.

POP ROCK_ Summer Riders_21.30 h. 

La banda il·licitana Summer Riders combina en els escenaris el 
pop més melòdic i clàssic, el power pop més elèctric i enèrgic, i 
una àmplia influència indie, especialment dels 90.

FOLK COUNTRY_ Jineta y los Apocalípticos_22.30 h.

"Apuntem alt, disparem ràpid i menyspreem els dòlars i les 
recompenses", així defineix la banda la seua música. Combinen 
estils que deriven del country, fins a arribar al seu nou àlbum: 
Siempre quise ser Jineta.



Altabix
Plaça d’Altabix (Plaça Conde Casas Rojas)_
12 d’abril

BATUCADA_ Kilombo Kids_ 18.00 h

Els corrents en què es basa aquesta associació local arriben fins al 
Brasil, Cuba i Àfrica, fusionant diferents estils. El seu objectiu és 
promoure la música i ensenyar percussió en qualsevol lloc i a 
qualsevol persona, havent arribat a ser un referent de percussió 
en l'àmbit provincial.

MAGIA FAMILIAR_ Adrián Carratalá_ 19.00 h

El seu amor per la màgia va despertar quan va caure a les seues 
mans un llibre de màgia oblidat en la llibreria dels seus avis. Amb 
més de 16 anys d'experiència en les arts visuals, la seua màgia s'ha 
expandit per tot el país, i arriba fins i tot a diferents canals de 
televisió.

Torrellano
Plaça Sant Crispí_
13 d’abril

HUMOR_ Maria Juan i Pepa Cases_ 20.00 h

Dues còmiques top juntes per primera vegada en un format 
estand up. Aquest duo valencià presenta PepitaiMariua, un 
espectacle d'humor, monòlegs i improvisació, on mai falten les 
sorpreses.

Altabix
Plaça Castella_
3 de maig

MESTISSATGE I FUSIÓ_ Iván Serrano_ 17.30 h

El cantautor alacantí porta més de 10 anys en els escenaris, carrers 
i festivals, en solitari o juntament amb la seua banda Pura 
Mandanga. 

ROCK MESTIZAJE_ Insoma_ 18.30 h

La banda formada el 2018 per nou músics valencians presenta el 
seu primer treball, Incandescent, on denuncien la injustícia, la 
hipocresia i la falsa modèstia instaurada en la societat actual.

FOLK BALCÀNIC_ La Trocamba Matanusca_ 19.30 h

Des d’Ontinyent arriba aquest eclèctic grup de 12 músics que, des 
de 2009, exhibeix una mescla de gypsy, klezmer i swing. El gener 
passat van presentar el seu nou disc A pic i pala.

El Toscar
Plaça de l’Aparadora_
3 de maig

HIP HOP_ Anier_ 21.00 h 

Melina Altes va començar en el rap sense buscar-lo. Aquesta 
barcelonina de tot just 21 anys ha aconseguit estar entre les 
principals tendències de YouTube i atraure l'atenció sobre ella 
com un dels principals talents femenins del rap espanyol.



HIP HOP_ Sara Hebe_ 22.30 h 

Arriba la considerada per la crítica especialitzada com la millor 
rapera argentina. Va aprendre a compondre de forma autodidac-
ta fa més de deu anys i, actualment, el seu rap feminista s'obri 
portes a escala internacional.

Carrús
Parc 1 de Maig_
10 de maig

HIP HOP REGGAE_ Tanaka_ 20.00 h

Com Hakuna Tanaka es presenta aquesta rapera il·licitana. La seua 
veu femenina introdueix versos reivindicatius distanciats de la 
censura política. El passat 8 de març, amb motiu del Dia de la 
Dona, presentava el seu senzill Es mucho más, un homenatge a la 
incessant lluita feminista.

HIP HOP_ Machete en Boca_ 21.00 h

Rap combatiu en boca de quatre dones, quatre MC’s, amb estils 
diferents. Arriben des de València amb la seua presència escènica 
irresistible i unes lletres dures, directes i amb ràbia.

HIP HOP_ ZPU_ 22.30 h

MC, poeta i raper espanyol. El barceloní és reconegut com un dels 
rapers més profunds i rellevants de l'escena del hip-hop de parla 
hispana. Puja a l'escenari, aquesta vegada, amb el seu àlbum 
Espejo.

El Raval
Plaça Major del Raval_
11 de maig

HUMOR_ Eugeni Alemany_ 21.00 h

Showman, guionista i periodista espanyol. Servint-se de la seua 
via còmica i la seua capacitat d'improvisació, presenta ara el seu 
espectacle En persona guanye.

El Pla
Poliesportiu _
17 de maig

ROCK INFANTIL_ Ramonets_ 18.00 h 

Els valencians Ramonets combinen el rock i l'educació musical 
relacionada amb aquest estil: quins són els instruments, com 
saluden els rockers... tot pensat per al públic més jove. La seua 
música infantil mescla l'espectacle i la difusió de la llengua valen-
ciana.

ROCK INFANTIL_ Gatetemon_ 19:30 h 

La banda il·licitana, sorgida a la fi de 2015, es compon de cinc 
gatetes que pugen als escenaris les seues versions rock de 
pel·lícules, anime i sèries de dibuixos.



La Foia
Torre del Gall _
18 de maig

ROCK INFANTIL_ Regomello_ 19.00 h 

L'amalgama de comèdia i música de la qual se serveix aquesta 
banda deriva en cançons i monòlegs d'humor per a tota la família. 
La seua proximitat a la docència converteix moltes de les seues 
paròdies en referències educatives.

Altabix
Plaça d’Altabix (Plaça Conde Casas Rojas)_
14 de juny

ESPECTACLE DE MALABARS_ Dreamshow_ 19.30 h

Artistes multidisciplinaris amb més de 20 anys d'experiència. 
Conformen una associació sorgida de la necessitat d'aportar 
cultura i experiència a qualsevol que ho necessite.

CONTACONTES_ Alberto Celdrán_ 20.00 h

Artista de la paraula i narrador per a tots els públics. Celdrán 
divertirà tota la família amb les seues històries dirigides als més 
xicotets i xicotetes i el seu paper de contacontes.

Palmerars
Poliesportiu Els Palmerars_
22 de juny

ESPECTACLE MALABARS_ Dreamshow_ 11.00 h

Artistes multidisciplinaris amb més de 20 anys d'experiència. 
Conformen una associació sorgida de la necessitat d'aportar 
cultura i experiència a qualsevol que ho necessite.

MÀGIA INFANTIL_ Josemari Alcázar_ 11.30 h 

Il·lusionista i actual president de l’Asociación Cultural Semicírculo 
Mágico de Elche. La seua passió per la màgia converteix els seus 
divertits shows en una gran experiència per als xiquets/es.

TEATRE MUSICAL_ Epi Epi A_ 12.30 h 

El grup de música i teatre-clown infantil, format per Inés Saavedra 
i Mamen García, ha sigut candidat als Latin Grammy i nominat als 
Premios Graffiti.

La Marina
Centre Social _
29 de juny

ROCK INFANTIL_ Regomello_ 21.00 h

L'amalgama de comèdia i música de la qual se serveix aquesta 
banda deriva en cançons i monòlegs d'humor per a tota la família. 
La seua proximitat a la docència converteix moltes de les seues 
paròdies en referències educatives.



La Baia
Cercavila. 
Punt d'eixida: Centre Social_
6 de juliol

BATUCADA_ Kilombo Kids_ 21.00 h

Els corrents en què es basa aquesta associació local arriben fins al 
Brasil, Cuba i Àfrica, fusionant diferents estils. El seu objectiu és 
promoure la música i ensenyar percussió en qualsevol lloc i a 
qualsevol persona.

CORREFOC_ Colla de Dimonis Els Putos del Socós_ 
22.00 h

Esdeveniment pirotècnic conegut com Correfoc. Aquesta 
agrupació naix en 2015 de les ganes de contribuir i gaudir de la 
festa popular, la màgia del foc i les tradicions.

L’Altet
Plaça Major_
13 de juliol

MONOLOGUISTA_ Txabi Franquesa_ 21.00 h

Còmic, guionista, actor, doblador, reporter i presentador. L'humo-
rista català ha col·laborat en Paramount Comedy i codirigeix i 
representa diverses obres de teatre.

Els Arenals del Sol
Avinguda Sant Bartolomé de Tirajana
(final dels edificis)_
19 de juliol

DJ’S_ Nit de reggae_ 19.00 h 

Festa de reggae a càrrec de Sound system Community of bass, 
Pupa Congo & Arise, Pablo Hot Shots i Nonai Sound.

La Vallverda
Plaça de l’Ermita de Santa Anna_
21 de julio

MONOLOGUISTA_ Javi Chou_ 21.00 h

Còmic en la gira Ocho apellidos murcianos. Actor en la pel·lícula 
Ocho apellidos catalanes i en les sèries Acacias 38 de RTVE i El 
embarcadero de Movistar+.

DJ_ Miguel Caamaño_ 22.30 h

Dirigeix i presenta el programa Alma de León en Radio 3, sobre 
música d'arrel i inspiració jamaicana. Col·labora també com a DJ 
Don Cornelius en espais com Kingston´s Club, AKBAR, Tempo o 
Afrodisiaco.



Més info en:

Elx Participa

@elxparticipa


