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FEBRER MARÇ ABRIL MAIG
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PLAÇA DE LA LLOTJA
BARRI D’ALTABIX - ELX
VENDA D’ENTRADES
instanticket.es
Taquilla Gran Teatre
i en la taquilla de La Llotja
una hora abans de cada
espectacle.
ELX.ES

08 / LA GUARDIA. CICLE DE MÚSICA “ÁNGEL ALFOSEA”
14 / XIMO IL·LUSIONISTA. “MÀGIA I HUMOR”
17, 18, 19 / FORUM THE COMPANY. “MY NEW LITTLE
PRINCE ” / “ESCAPE ROOM” / “THE EMPRESS’ NEW...
26 / LA BOHÈME. “QUASIMODO”
28 / ANDREU VALOR + EVA OLIVENCIA. “SONORA”
CIRCUIT DE LA MÚSICA VALENCIANA
29 / LA FRONTERA. CICLE DE MÚSICA “ÁNGEL
ALFOSEA”

FEBRER

PROGRAMACIÓ

FEBRER / 08, dissabte, 22.00 h

LA
GUARDIA
CICLE DE MÚSICA
“ÁNGEL ALFOSEA”
DURACIÓ: 90 min
ENTRADA 18 €

La Guardia és una banda de música rock que es va formar en la
ciutat de Granada (Espanya) en la primera meitat dels anys 80.
Durant tota la seua carrera, que es divideix en dues etapes, una
primera des de 1983 fins a 1997 i una altra des de 2003 fins a hores d’ara; han aconseguit vendre més d’un milió i mig de còpies,
i ha sigut considerada per la crítica especialitzada com una de
les formacions més importants de la història del rock a Espanya.

MÚSICA
4

LLOTJA

FEBRER / 14, divendres, 20.00 h

XIMO
IL·LUSIONISTA
“MÀGIA I HUMOR”

ENTRADA 7 € ANTICIPADA
9 € EL MATEIX DIA DE
L’ACTUACIÓ

Ximo Il·lusionista és un dels mags més sorprenents i divertits del
moment. Un espectacle de màgia i humor d’una de les ments
més creadores del moment.

MÀGIA
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PROGRAMACIÓ

FEBRER / 17, 18 i 19, dilluns, dimarts i dimecres

FORUM
THE COMPANY
“MY NEW LITTLE
PRINCE ” /
“ESCAPE ROOM” /
“THE EMPRESS’ NEW
CLOTHES”

FUNCIONS CONCERTADES AMB CENTRES
EDUCATIUS

Chao-Li-Ching i Chen-Bam-Boo són els millors narradors d’històries que hi ha en l’enigmàtica Xina. I hui tenim l’oportunitat de
veure’ls en directe i gaudir del seu art, la seua màgia i la feina ben
feta. D’entre els centenars d’històries que coneixen ens ofereixen
una versió del clàssic conte de Hans Christian Andersen “El vestit nou de l’Emperador”. En aquest cas, serà l’Emperadriu de la
Xina la que caiga presa de l’engany d’un sastre malintencionat
que tracta de convéncer-la que pot confeccionar-li el millor vestit
del món amb una tela màgica que només poden veure aquells
amb una intel·ligència superior. L’Emperadriu, àvida de grandesa,
es deixa convéncer pel pillo del sastre i es converteix en la riota de
la Cort Imperial. Així és com cobra sentit la moralitat “No tot el que
creiem que existeix té per què existir”.

TEATRE EN ANGLÉS
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FEBRER / 26, dimecres

LA
BOHÈME
“QUASIMODO”

FUNCIONS CONCERTADES AMB
CENTRES EDUCATIUS

50 min

Aquesta és la història de Quasimodo, el campaner de Notre-Dame, un jove tancat des del seu naixement rere els murs de la
catedral. Ell s’enamora d’Esmeralda, una gitana que lluita contra
la injustícia, una heroïna la bellesa de la qual li fa perdre el cap
a un valent soldat de l’exèrcit i fins i tot aconsegueix corrompre
l’ànima d’un temible arxidiaca.
Viatgeu amb nosaltres al cor del romanticisme, un clàssic fonamental de la literatura que ens presenta temes universals i conflictes que continuen sent d’actualitat. Una història signada per
Víctor Hugo presentada al més pur estil de BHM Producciones.

TEATRE EN FRANCÉS
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PROGRAMACIÓ

FEBRER / 28, divendres, 21.00 h

ANDREU
VALOR +
EVA OLIVENCIA

“SONORA” Circuit de la
Música Valenciana

ENTRADA LLIURE

ANDREU VALOR és un dels cantautors més prolífics i actius de
l’actual escena musical valenciana. Passats els 800 concerts, set
discs a l’esquena i una activitat intensa en escenaris, televisió i
streaming, arriba INSURRECTE, el nou disc d’Andreu Valor.
EVA OLIVENCIA és una cantautora amb influències del jazz
que presenta el seu primer treball, Diferente. En els nou talls del
repertori del disc es fusionen ritmes del jazz llatí, el bolero i la
música brasilera, entre altres influències.

MÚSICA
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FEBRER / 29, dissabte, 22.00 h

LA
FRONTERA
CICLE DE MÚSICA
“ÁNGEL ALFOSEA”

DURACIÓ: 90 min
ENTRADA 18 €

La Frontera és un grup de rock madrileny, creat a mitjan anys
huitanta, liderat per Javier Andreu i Toni Marmota. Després de
guanyar el Concurs de Rock Villa de Madrid en 1984, a l’any
següent llançaren el seu debut homònim. Els seus primers discos vingueren marcats per un pop-rock’n’roll d’aroma fronterer
i cançons festives que insuflaren aire fresc als últims anys huitanta.

MÚSICA
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04 / FACE 2 FACE. “LOOK, LISTEN, LAUGH AND LEARN”
07 / TENNESSEE. CICLE DE MÚSICA “ÁNGEL ALFOSEA”
14 / DANIEL ORTIZ. “PRELUDIO”
19 / STEVE KRASE AND TEXAS SOUL & BLUES BAND.
CICLE DE MÚSICA “ÁNGEL ALFOSEA”
21 / TROGLODITAS. CICLE DE MÚSICA “ÁNGEL
ALFOSEA”
28 / MANUEL MARTÍNEZ (SOLISTA DE MEDINA
AZÁHARA). CICLE DE MÚSICA “ÁNGEL ALFOSEA”

MARÇ
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MARÇ / 04, dimecres

FACE 2
FACE

“LOOK, LISTEN, LAUGH
AND LEARN”

FUNCIONS CONCERTADES AMB
CENTRES EDUCATIUS

Face 2 Face Theatre Co. és una companyia de teatre educatiu
formada per un equip de professionals del teatre i de l’ensenyament provinents dels Estats Units i Regne Unit. En l’última dècada, aquest equip s’ha consolidat com a referència de qualitat en
el món de l’ensenyament en anglés, i s’han guanyat una gran
reputació entre professors i alumnes per la professionalitat, el
sentit de l’humor i la feina ben feta.

TEATRE EN ANGLÉS
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PROGRAMACIÓ

MARÇ / 07, dissabte, 22.00 h

TENNESSEE
CICLE DE MÚSICA
“ÁNGEL ALFOSEA”

DURACIÓ: 90 min
ENTRADA 16,50 €

Tennessee sorgeix en 1978 sota el nom Elvis Boys. El grup, compost en aquell moment per Manuel Caeiro, Roberto Gil i Gregorio García, posseïa una mitjana d’edat de tretze anys. Amancio
Jiménez s’incorpora en 1979 i és ací quan decideixen prendre’s
la seua carrera més seriosament i comencen a estudiar música
amb dedicació gairebé completa.

MÚSICA
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MARÇ / 14, dissabte, 19.00 h

DANIEL
ORTIZ
“PRELUDIO”

ENTRADA 5 €

Daniel Ortiz protagonitza “Preludio”, un dels grans èxits de la
cartellera teatral madrilenya durant els últims mesos. Des de la
seua estrena al desembre, l’obra fou prorrogada durant quatre
mesos consecutius. L’actor (Vis a Vis; El Barco; Luna, El Misterio
de Calenda; Terminator 6) és el responsable d’aquesta adaptació
teatral de la novel·la homònima escrita per Jesús Ruiz Mantilla
(Los ojos no ven, Gordo, La cáscara amarga, Ahogada en llamas,
Yo, Farinelli, el capón, Hotel Transición, Al día) que ell mateix produeix, dirigeix i du a escena. “Preludio” narra la història del pianista
espanyol León de Vega, un artista obsessionat per la perfecció,
“ambidextre i ambisinistre”, en definició de Ruiz Mantilla, que caigué pres pel seu art al ritme dels 24 Preludis de Chopin. L’obra, el
text de la qual ha sigut adaptat també per Ortiz, fou representada
en la Sala Arte & Desmayo de Madrid.

TEATRE
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PROGRAMACIÓ

MARÇ / 19, dijous, 20.00 h

STEVE KRASE AND
TEXAS SOUL
& BLUES
BAND
CICLE DE MÚSICA
“ÁNGEL ALFOSEA
ENTRADA 16,50 €

Pur soul & blues. D’eixe que et fa agitar el cap, marcar el ritme
amb la punta dels peus, i destil·la feeling a tones. D’eixe que et
transporta a l’instant a clubs nocturns, del que es disfruta amb
una copa a la mà, d’eixe que t’obliga a clavar la mirada en l’escenari, hipnotitzat per la veu i la presència del cantant i harmònica
que hi ha cantant i tocant l’harmònica des de les mateixes entranyes sobre l’escenari envoltat per una banda que es fon en un
so celestial. D’eixe que et fa sentir de meravella quan encara no
portes ni un minut de cançó. Així, ni més ni menys, és com sona
Steve Krase and Texas Soul&Blues Band.
Guest Star: Trudy Lynn.

MÚSICA
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MARÇ / 21, dissabte, 22.00 h

TROGLODITAS
CICLE DE MÚSICA
“ÁNGEL ALFOSEA”

DURACIÓ: 90 min
ENTRADA 16,50 €

La tornada de Los Trogloditas es va forjar en un homenatge a
Guille Martin, troglodita mort.
SIMÓN RAMÍREZ, baix, cors.
JORDI VILA BERENGUER, bateria, veu.
ANDREU MUNTANER “LOBO”, veu, harmònica.
DIEGO GARCÍA, guitarrista i cors.
TONI “PICK” RETAMOSA, guitarrista i cors.

MÚSICA
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MARÇ / 28, dissabte, 22.00 h

MANUEL
MARTÍNEZ
(SOLISTA
DE MEDINA
AZÁHARA)
CICLE DE MÚSICA
“ÁNGEL ALFOSEA
ENTRADA 16,50 €

Manuel Martínez, cantant de Medina Azahara, emprén la seua
carrera en solitari, en què ens presentarà temes propis i, no cal
dir-ho, els més significatius de la seua banda.

MÚSICA
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03 / TACHUELA. PRESENTACIÓ DEL NOU DISC
04 / UNIÓN MUSICAL TORRELLANO. “DESCOBRINT LA
UNIÓN MUSICAL TORRELLANO”
18 / ULTRASÓNICA + ATIENTAS.
23 / LA PLATAFORMA DE TEATRE AMATEUR D’ELX.
“HISTORIA DE UNA ESCALERA”
24 / MORGAN BLUES BAND. “BLUES AND ROLL SHOW”
26 / LA CHICA CHARCOS & THE KATIUSKAS BAND.
“CON KATIUSKAS Y A LO LOKO”

ABRIL
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ABRIL / 03, divendres, 22.00 h

TACHUELA
PRESENTACIÓ DEL
NOU DISC
DURACIÓ: 100 min
ENTRADA 6 €

Tachuela és un grup de rock que naix en el barri del Raval d’Elx en
2006. Encara que la inquietud musical es va despertar molt abans en
els seus components, amics des de la infantesa, que tocaven als parcs,
matxucant acords i destrossant clàssics, banda sonora de vesprades i
nits d’adolescència, va ser cap al 2004 quan el projecte va començar
a agafar forma i a robar nits. Anys inoblidables, hores i hores d’assaig i
improvisació, on es va anar forjant el so del grup i la manera de compondre. Els primers concerts, la màgia i... fins ara. I la banda es consolida.
Noves cançons, les primeres maquetes, i més concerts, en acústic?,
per què no? La poesia irromp, cobra importància en les composicions, i,
sense canviar l’essencial, li dona la volta a tot.
Després de l’aventura acústica es fiquen de ple en l’enregistrament del
seu segon treball Tirando, on posen en pràctica tot l’aprenentatge que
aporta despullar les cançons en acústic i portar-les al seu estat més primitiu, en un viatge musical de retorn al so rock més original de la banda.

MÚSICA
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ABRIL / 04, dissabte, 19.00 h

UNIÓN
MUSICAL
TORRELLANO
“DESCOBRINT LA
UNIÓN MUSICAL
TORRELLANO”
DURACIÓ: 90 min
ENTRADA LLIURE FINS A
COMPLETAR L’AFORAMENT
La banda Unión Musical Torrellano demostra en aquest concert
de solistes el nivell dels músics que la integren. Els músics de
la Unión Musical Torrellano mantenen el nivell amb els assajos
de la banda i els solistes que interpretaran aquest concert cursen estudis en els conservatoris professionals de música d’Elx i
Alacant.
En les peces en les quals aquests músics seran els protagonistes estaran acompanyats, en la interpretació, pels seus companys de la Unión Musical Torrellano, i també es durà a terme
l’estrena de diverses obres compostes per integrants de la Unión
Musical Torrellano.

MÚSICA
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ABRIL / 18, dissabte, 21.00 h

ULTRASÓNICA +
ATIENTAS
CONCERT ATIENTAS: 21.30 - 22.15
CONCERT ULTRASÓNICA: 22.30 - 23.30

ENTRADA 5 €

ULTRASÓNICA: tres amics coincideixen en un local d’assaig
amb els instruments al muscle i decideixen embarcar-se en el
projecte anomenat Ultrasònica, apostant per temes propis amb
un so Pop/Rock dels noranta. Actualment, continuen tancant dates per a la presentació del seu EP Entre la Nieve i preparant
temes nous a incorporar al seu repertori de directe.
ATIENTAS: Atientas és una banda d’indierock establida a Múrcia
i liderada per Carlos Lozano, Ginés Correas, Pedro Quesada i
Alberto Navarro. Un so en què les veus, melodies i guitarres ambientals són senya d’identitat d’aquesta banda murciana.

MÚSICA
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ABRIL / 23, dijous, 20.00 h

LA PLATAFORMA DE
TEATRE
AMATEUR
D’ELX
“HISTORIA DE UNA
ESCALERA”

AL MATÍ, FUNCIONS CONCERTADES AMB
CENTRES EDUCATIUS

DURACIÓ: 60 min
ENTRADA (VESPRADA) 5 €
El desassossec, la frustració i la impotència de la classe treballadora. La demagògia i la immobilitat del sistema, somnis de futur
truncats i una història d’amor que es repeteix amb el pas dels
anys, són les històries que aquesta escala d’un barri de Madrid
ha observat amb el pas del temps. Amb el transcurs dels diferents actes serem testimonis de la història de dos joves que es
juren amor etern en un vell replanell, dels amargs comiats i de
noves trobades que es produeixen amb el lent però ferm pas del
temps.

TEATRE
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ABRIL / 24, divendres, 22.00 h

MORGAN
BLUES
BAND
“BLUES AND ROLL
SHOW”
DURACIÓ: 90 min
ENTRADA 10 €

Concert de retrobament amb el Blues i el R&R de la mà de “Morgan Blues Band”, grup establit en la zona, a cavall entre Elx i
Oriola, i amb prolongada trajectòria en els escenaris. La cita amb
el Blues la protagonitzen tres instruments i una veu vibrant que
aporten sobrietat i contundència a la música que interpreten, i
que viatja des del so més tradicional “Delta Blues” al Hard Blues
modern. El repertori està compost per temes propis i per interpretacions molt personals de clàssics del blues, amb els quals
configuren un producte musical versàtil i de clar interés per a la
música en directe.

MÚSICA
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ABRIL / 26, diumenge, 12.00 h

LA CHICA
CHARCOS
& THE KATIUSKAS
BAND
“CON KATIUSKAS Y A
LO LOKO”
DURACIÓ: 75 min
ENTRADA 7 €
En el 2015 es crea la banda La Chica Charcos and The Katiuskas Band, amb la qual, a través de la música, el teatre i l’humor
arriben al públic de totes les edats. D’ací va nàixer el seu primer
espectacle i el seu disc-llibre Un elefante en mi lavadora, amb
dibuixos de Guridi, la polifacètica Patricia Charcos dona veu a un
repertori d’històries, poesia i contes inversemblants o versemblants amb els quals passar una bona estona i amb la qual cosa
aconsegueix en l’any 2017 el premi a millor espectacle familiar
fet a Castella-la Manxa.
Un directe musical en el qual l’humor, la poesia i la rebel·lia
d’aquesta banda són els protagonistes d’aquest treball. Calça’t
les ganes de cantar a la llibertat i vine a celebrar la festa de la
vida amb “Katiuskas y a lo loko”.

TEATRE MUSICAL FAMILIAR
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09 / “CUÉNTAME UN BLUES”. PRESENTACIÓ DEL 2N
CD
15 / HÉCTOR ALTERIO & JOSÉ LUIS MERLÍN. “COM FA
3000 ANYS” (POEMES DE LEÓN FELIPE)
16 / NACHO CASADO. “VERAO TOUR”
22 / SAZED UL ALAM (BANGLADESH) Y ARUP KANTI
DAS (INDIA). RAGA TALA DANCE MUSIC
23 / O’FUNK’ILLO + BOSCO.
29, 30 I 31 / AULA DE TEATRE DE LA COMPANYIA
CLÀSSICA DE COMÈDIES. “PÍLDORAS NUPCIALES”

MAIG
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MAIG / 09, dissabte, 22.00 h

“CUÉNTAME UN
BLUES”
PRESENTACIÓ DEL
2N CD
ENTRADA 5 €

Cuéntame un Blues és la segona part d’un projecte que conjumina música i narració. Es basa en dotze relats curts de Juan
Campello materialitzats en un llibre i un CD, en el qual els textos
s’escenifiquen i s’acompanyen amb improvisacions de músics
de diversos estils basades en el blues.
Es tracta d’un projecte solidari que dona suport a la fundació PID,
que actua i investiga sobre les immunodeficiències primàries.
Com es va fer en la primera part d’aquest projecte, els beneficis
es donaran íntegrament a aquesta fundació, que té el seu àmbit
d’actuació a l’hospital Vall d’Hebron de Barcelona.
El concert es desenvoluparà mesclant relats escenificats amb
actuacions de blues, tot això sota un guió teatralitzat a càrrec de
dos actors i en un ambient de café-teatre.

BLUES
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MAIG / 15, divendres, 20.00 h

HÉCTOR
ALTERIO &
JOSÉ LUIS
MERLÍN
“COM FA 3000 ANYS”
(Poemes de León
Felipe)
ENTRADA 10 €

Héctor Alterio torna als escenaris per a donar vida a León Felipe
en el 50 aniversari de la seua mort.
Aquest projecte és la culminació d’un desig personal d’Alterio per
interpretar una selecció de textos que no tenen un denominador comú, tanmateix ressalten la manifestació d’uns sentiments
compartits entre l’autor i l’intèrpret, coincidències que existeixen
gràcies a la implicació emocional d’Héctor amb l’espectacle.
La proposta és summament original, ja que no diu els poemes
d’una forma clàssica sinó que els interpreta, d’aquesta forma no
és la mètrica o la melodia la que marquen el seu camí sinó la
interpretació, no busca només l’essència sinó l’actuació.

TEATRE
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MAIG / 16, dissabte, 22.00 h

NACHO
CASADO
“VERAO TOUR”
ENTRADA 5 €

Nacho Casado és conegut per la seua banda d’indie-folk “La Familia
del Árbol”. Els que coneixem la seua música sabem que a Nacho
Casado sempre li ha agradat volar lliure i per això la seua música
alberga conceptes que fugen de la música sintètica, de l’indie més
mainstream i de qualsevol tendència en voga. Ell aposta per una
combinació molt personal de bossa nova, jazz i folk pop. En la seua
nova etapa musical, Nacho Casado s’acompanya només d’una guitarra, un contrabaix i la seua veu. Enlluerna amb un disc de debut
nu i honest, on Nacho crea un espai personal i un univers propi ple
de boniques cançons, que t’abracen des del primer moment. Verao
és la recreació d’aqueix estiu que tots vivim com a lloc idíl·lic, amb
dies assolellats i nits llargues. El mediterrani com a paisatge mesclat
amb el bucòlic.

MÚSICA
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MAIG / 22, divendres, 21.00 h

SAZED UL
ALAM (BANGLADESH) Y
ARUP KANTI
DAS (L’ÍNDIA)
“RAGA TALA DANCE
MUSIC”
DURACIÓ: 90 min
ENTRADA 15 €
Una fusió d’improvisació musical i dansa. RAGA TALA DANCE
MUSIC és un recital de sitar i taula, a càrrec de Sazed Ul Alam
(Bangladesh) i Arup Kanti Das (l’Índia), que ens acosta al meravellós món dels ragues, acompanyat del ball kathak d’Anurekha
Ghosh (l’Índia), subtilment influenciat pels moviments de la dansa contemporània.

MÚSICA / BALL
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MAIG / 23, dissabte, 22.00 h

O’FUNK’ILLO +
BOSCO
DURACIÓ: 90 min
ENTRADA 12 € + DESPESES DE DISTRIBUCIÓ / EL
MATEIX DIA 15 €
VENDA A TRAVÉS DE
WEGO.COM
O’FUNK’ILLO és un grup musical sevillà de funk rock (“Funky andaluz embrutessío” segons els mateixos membres del grup). El nom
prové de mesclar l’expressió andalusa ojú killo amb funk, principal
estil de la banda. A part del funk, O’Funk’Illo compta amb una gran
varietat d’estils en les composicions, des del metal al flamenc i el
reggae.
BOSCO. Folk / Reggae / Rock Progressiu conformen la Psicodèlia
Renaixentista en un concert més enllà de l’esperit.

MÚSICA
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MAIG / 29, 30 i 31, divendres 21.00, dissabte 19.00 i 22.00 i diumenge 19.00 h

AULA DE TEATRE DE LA
COMPANYIA
CLÀSSICA DE
COMÈDIES
“PÍLDORAS
NUPCIALES”
DURACIÓ: 75 min
ENTRADA 15 €

L’amor i el matrimoni han sigut, al llarg de la història, inesgotable
font d’inspiració dins de les arts: en l’escultura, pintura, poesia i, clar,
també en el teatre. Diuen que el matrimoni és una ximpleria feta per
dos, és possible; que cadascú jutge segons la seua experiència. En
qualsevol cas, ací els oferim tres històries que tenen com a nexe
comú això mateix: l’amor i el matrimoni. Xicotetes píndoles conjugals que ens narraran des de la típica “escapadeta” entre cap i secretària que acabarà de manera abrupta fins a un amor prohibit que
intenta superar la barrera dels prejudicis, passant per una solemne
parella de nobles que no són el que sembla a simple vista. En totes
aquestes píndoles regna un humor senzill i amb grans dosis d’ironia.
No obstant això, no podem evitar percebre cert pòsit d’amargor en
els personatges que ens arriba a través d’unes vides on preval la
soledat, el fastig o el costum.

TEATRE
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FEBRER

MARÇ

LA GUARDIA / CICLE
DE MÚSICA “ÁNGEL
ALFOSEA”

FACE 2 FACE / “LOOK,
LISTEN, LAUGH AND
LEARN”

XIMO IL·LUSIONISTA /
“MÀGIA I HUMOR”

TENNESSEE / CICLE
DE MÚSICA “ÁNGEL
ALFOSEA”

08, DISSABTE, 22.00 H

04, DIMECRES

14, DIVENDRES, 20.00 H

07, DISSABTE, 22.00 H

FORUM THE COMPANY /
“MY NEW LITTLE PRINCE
” / “ESCAPE ROOM” /
“THE EMPRESS’ NEW
CLOTHES”

DANIEL ORTIZ /
“PRELUDIO”

14, DISSABTE, 19.00 H

STEVE KRASE AND
TEXAS SOUL &
BLUES BAND / CICLE
DE MÚSICA “ÁNGEL
ALFOSEA”

17, 18 I 19, DILLUNS,
DIMARTS I DIMECRES

LA BOHÈME /
“QUASIMODO”
26, DIMECRES

19, DIJOUS, 20.00 H

ANDREU VALOR + EVA
OLIVENCIA / “SONORA”
CIRCUIT DE LA MÚSICA
VALENCIANA

TROGLODITAS / CICLE
DE MÚSICA “ÁNGEL
ALFOSEA”

LA FRONTERA / CICLE
DE MÚSICA “ÁNGEL
ALFOSEA”

MANUEL MARTÍNEZ
(SOLISTA DE MEDINA
AZÁHARA) / CICLE
DE MÚSICA “ÁNGEL
ALFOSEA”

21, DISSABTE, 22.00 H

28, DIVENDRES, 21.00 H

29, DISSABTE, 22.00 H

28, DISSABTE, 22.00 H
HUMOR
MÚSICA

B BALL
TEATRE
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ABRIL

MAIG

TACHUELA /
PRESENTACIÓ DEL NOU
DISC

“CUÉNTAME UN BLUES”
/ PRESENTACIÓ DEL 2N
CD

UNIÓN MUSICAL
TORRELLANO /
DESCOBRINT LA UNIÓN
MUSICAL TORRELLANO

HÉCTOR ALTERIO &
JOSÉ LUIS MERLÍN /
“COM FA 3000 ANYS”
(POEMES DE LEÓN
FELIPE)

03, DIVENDRES, 22.00

09, DISSABTE, 22.00 H

04, DISSABTE, 19.00 H

15, DIVENDRES, 20.00 H

ULTRASÓNICA +
ATIENTAS

NACHO CASADO /
“VERAO TOUR”

18, DISSABTE, 21.00 H

16, DISSABTE, 22.00 H

LA PLATAFORMA DE
TEATRE AMATEUR
D’ELX / “HISTORIA DE
UNA ESCALERA”

B SAZED UL ALAM
(BANGLADESH) Y ARUP
KANTI DAS (INDIA)
/ RAGA TALA DANCE
MUSIC

23, DIJOUS, 20.00 H

MORGAN BLUES BAND
/ “BLUES AND ROLL
SHOW”

22, DIVENDRES, 21.00 H

O’FUNK’ILLO + BOSCO

24, DIVENDRES, 22.00 H

23, DISSABTE, 22.00 H

LA CHICA CHARCOS &
THE KATIUSKAS BAND /
“CON KATIUSKAS Y A LO
LOKO”

AULA DE TEATRE DE LA
COMPANYIA CLÀSSICA
DE COMÈDIES /
“PÍLDORAS NUPCIALES”

26, DIUMENGE, 12.00 H

29, 30 I 31, DIVENDRES 21.00,
DISSABTE 19.00 I 22.00 I
DIUMENGE 19.00 H
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PROGRAMACIÓ

LA SALA CULTURAL LA LLOTJA AGRAEIX LA VOSTRA COOPERACIÓ PER AL BON DESENVOLUPAMENT DE LES REPRESENTACIONS
-Una vegada començada la representació no es permet l’accés a la sala, ni
serà motiu per a la devolució de l’import de l’entrada, per la qual cosa preguem sempre puntualitat.
-L’únic motiu per a la devolució de l’import de les localitats és la suspensió
de la representació.
-En virtut de la legislació vigent, no es pot fumar en l’interior de l’edifici. Així
mateix, està prohibit consumir aliments dins de la sala.
-En compliment dels drets de tots els artistes que intervenen en la representació i dels espectadors, no està permés realitzar cap tipus de captació sonora
o visual, sense expressa autorització prèvia.
-Us recordem que abans d’entrar a la sala heu de desconnectar els telèfons
mòbils, alarmes de rellotges i agendes electròniques.
-Aquest programa està subjecte a possibles variacions.
-Les dades que figuren en el programa han sigut facilitades pels mateixos
artistes o, si és el cas, pels seus representants. Qualsevol canvi que s’hi
produïsca serà fet públic a través dels mitjans de comunicació.
-En qualsevol cas, la responsabilitat sobre els actes organitzats per entitats
alienes a l’Ajuntament d’Elx correspon als promotors.
-En les entrades amb descomptes se sol·licitarà l’acreditació oportuna.
-Els menors han d’estar acompanyats per adults.
-En compliment del Pla d’Emergències, cada persona, tinga l’edat que tinga,
ocupa una localitat de la sala, així s’evita l’excés de l’aforament.
-L’organització no es responsabilitza de les opinions i els comentaris realitzats pels artistes durant el desenvolupament de l’espectacle.
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EQUIP DE LA SALA LA LLOTJA
Alcalde_ Carlos González Serna
Regidora de Cultura i Joventut_ Marga Antón Bonete
Directora econòmica_ Montse González
Programador_ Julián Sáez Pérez
Cap tècnic_ Miguel Angel Amorós Parreño
Personal Espai Escènic_ Juan José Claramonte
Tomás Soler
Taquilleres_ M. Asunción Montenegro
M. Dolores Brú
Disseny_ Render.com.es
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PLAÇA DE LA LLOTJA
BARRI D’ALTABIX - ELX
VENDA D’ENTRADES
instanticket.es
Taquilla Gran Teatre
i en la taquilla de La Llotja
una hora abans de cada
espectacle.
ELX.ES

