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SETEMBRE  

25 i 26, dissabte i diumenge
10.00 a 20.00 h
Escola d’actors
Juan León

OCTUBRE  

02, dissabte | 21.00 h
Cicle d’humor
Regreso al Pasado
Raúl Antón
15, divendres | 22.00 h
Cicle Llotjazz
Carlos Gonzálbez 
Trío Featuring 
Perico Sambeat
16 i 17, dissabte i diumenge
10.00 a 20.00 h
Escola d’actors
Tirso Calero
22, divendres  | 21.00 h
Cicle d’humor
The Plan
Rubén García
30, dissabte  | 20.00 h
Cicle Llotjazz
Hot Club de Norvège

NOVEMBRE  

05, divendres | 22.00 h
Cicle Llotjazz
José Luis 
Santacruz Trío
12, divendres  | 22.00 h
Cicle de música “Ángel Alfosea”
Therotados
13 i 14, dissabte i diumenge
10.00 a 20.00 h
Escola d’actors
Rosa Estévez
20, dissabte  | 18.00 h
Màgia
Abrapalabra 
Josemari Alcázar
26, divendres  | 21.00 h
Cicle d’humor
CHÉ, 
las risas continúan
27, dissabte | 22.00 h
Cicle Llotjazz
Jeff Jerolamon 
Jazz Experience 

Programació 
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DESEMBRE  

03, divendres | 20.00 h
Il·lusionisme
Ilusionismo XIX 
Cinestesia
Miguel Herrero
4 i 5, dissabte i diumenge 
10.00 a 20.00 h
Escola d’actors
José Manuel 
Carrasco
11, dissabte | 21.00 h 
Cicle d’humor
Soy de 
La Vega Baja 
La Fábrica 
de la Comedia

GENER  

8, dissabte | 19.00 h
Màgia
Ilusión-Arte
Joan Vidal
15, dissabte | 20.00 h
Teatre
Art
Tejuba Grupo 
de Teatro
21, divendres  | 22.00 h
Cicle de música “Ángel Alfosea”
Freddy Wines 
& Juan Campello
“Mon Plein De Blues”
22 i 23, dissabte i diumenge
10.00 a 20.00 h
Escola d’actors
Juanma López
29, dissabte | 22.00 h
Cicle de música “Ángel Alfosea”
Fandango 
Rock and Blues Band
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Juan León
Curs de càsting en sèries d’època 
amb el director de càsting de  La 
catedral del Mar i La cocinera de 
Castamar.

Juan León
SETEMBRE  | Dissabte 25 i diumenge 26 | 10.00 a 20.00 h

Escola d’actors

Inscripcions en: 
https://www.actoresmadrid.com/escueladeactoreselche/
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És el crit de guerra de Raúl Antón, 
el monologuista valencià que arra-
sa en les xarxes socials amb els 

seus vídeos que tracten sobre els 
costums valencians.

Los runners, La Ruta del Bakalao, 
Volver a la infancia… són alguns 
dels seus vídeos ‘estrela’, amb fra-
ses famoses que repeteixen els 
seus seguidors, com la popular 
“Hasta luego, Mari Carmen”. Antón 
ha tingut una llarga i variada carrera 
professional. Va començar actuant 
per bars i pubs, fins a fer el seu úl-
tim pas, l’aterratge en Youtube amb 
els seus vídeos, on ja compta amb 
diversos milions de visualitzacions.

Els seus monòlegs com Horroritat 
valenciana, Chocolate sexy i Curio-
sitat valenciana, entre altres, repas-
sen diferents temes de la Comuni-
tat Valenciana, des dels costums 
de les festes dels pobles fins al 
balafiament d’obres públiques, com 
l’Àgora.

Regreso al pasado
Raúl Antón

OCTUBRE  |  Dissabte 2  |  21.00 h

Cicle d’humor

PREU: 15,40 €
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Carlos Gonzálbez, pioner del mo-
viment jazzístic valencià i nacio-
nal, considerat el millor guitarrista 
espanyol dels últims temps, junta-
ment amb Perico Sambeat, vaixell 
almirall del jazz del nostre país i re-
conegut internacionalment com a 
fi gura de primer nivell i gran instru-
mentista, uneixen les seues forces 
en una formació en la qual bolquen 
tota la seua maduresa, experiència 
i bon fer.

Tots dos porten treballant junts en 
diverses formacions des dels anys 
80, però es trobava a faltar una 
banda estable que incloguera els 
dos caps de sèrie del jazz valencià.

Carlos Gonzálbez Trío 
Featuring 
Perico Sambeat

OCTUBRE | Divendres 15  | 22.00 h

Cicle Llotjazz

PREU: 5 €



7

Escola d’actors

Tirso Calero
Curs d’interpretació amb el director 
i creador de sèries com: Bandole-
ra, Servir i proteger, Amar es para 
siempre, L’Alqueria Blanca.

Tirso Calero
OCTUBRE  |  dissabte 16 i diumenge 17  |  10.00 a 20.00 h

Inscripcions en: 
https://www.actoresmadrid.com/escueladeactoreselche/
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El món peta, fi x!

Rubén García té un Pla.
La vacuna del coronavirus? NO!
El pla passa per rebentar el sistema 
a base d’humor, comèdia i moltes 
rialles. Es va independitzar amb els 
seus avis i els ha fi cats en el món de 
les noves tecnologies.

Desafi a l’SG, vola amb Ryanair, viatja 
en Blablacar i telefona a Telepizza 
quan està plovent …

Un xou de 80 minuts, picantet, 
que conté monòleg, improvisació i 
cançons.

No apte per a puristes. 
(Edat recomanada +16 anys).

The Plan
Rubén García

OCTUBRE | Divendres 22  |   21.00 h

PREU: 13,20 €
Venda d’entrades:
zetaefeproducciones.compralaentrada.com/eventos

Cicle d’humor
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La banda més hot de Noruega en-
cara es diu Hot Club de Norvège i 
tornen ara en un format completa-
ment vacunat.
 
El nou Hot Club es compon del 
superguitarrista Gildas Le Pape 
(ex-Satyricon), el fundador Svein 
Aarbostad (baix) i el multiinstru-
mentalista Finn Hauge (violí, har-
mònica) i el nouvingut Ona Erlien, 
un virtuós que entra de ple en l’es-
cenari noruec de string swing.
 
Gaudiu d’un concert únic i molt 
swinging.

Hot Club 
de Norvège

OCTUBRE  |  Dissabte 30  |   20.00 h

Cicle  Llotjazz

PREU: 15 €
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Santacruz i Bringwolf comparteixen 
els seus treballs al voltant d’una de 
les estreles més grans de la música 
moderna: Jaco Pastorius.
 
El bateria francés Serge Bringolf va 
gravar amb Jaco Pastorius i va ser 
membre del trio d’aquest en la seua 
aventura europea al costat del gui-
tarrista Birélli la Lagréne.
 
El saxofonista espanyol José Luis 
Santacruz és membre estable del 
trio Through Jaco, juntament amb 
els fills d’aquest: Félix i Julius Pas-
torius. Les seues col·laboracions 
en temps de pandèmia són una 
evidència de la notable influència 
derivada d’un llenguatge compartit 
i postoriginal al mestre.

José Luis 
Santacruz Trío

NOVEMBRE  |  Divendres 5  |  22.00 h

Cicle Llotjazz

PREU: 5 €
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Concert de rock de la banda il·licitana 
per a celebrar els seu desé aniversari.

Un esdeveniment de retrobament 
per a tornar a tocar les cançons dels 
tres discos editats amb anterioritat.

Therotados
NOVEMBRE  |  Divendres 12  |  22.00 h

Cicle de música “Ángel Alfosea”

PREU: 5 €
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Rosa Estévez
Curs d’interpretació i càsting amb 
la directora de càsting de les sèries: 
Gigantes, Apaches o Sé quién eres.

Rosa Estévez
NOVEMBRE  | Dissabte 13 i diumenge 14  | 10.00 a 20.00 h

Escola d’actors

Inscripcions en: 
https://www.actoresmadrid.com/escueladeactoreselche/
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Et presentem un espectacle amb 
històries, contes i molta màgia. Si a 
més li sumem diversió i participació 
del públic, el resultat es diu Abrapa-
labra. Un xou per a xiquets i xique-
tes de 4 a 100 anys de la mà de Jo-
semari Alcázar: mag viatger i calb.

Abrapalabra
Josemari Alcázar

NOVEMBRE  |  Dissabte 20  |  18.00 h

Màgia

PREU: 10 €
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Rialles, improvisació i moltes sor-
preses en un espectacle format pels 
monologuistes Dani Mares, Alberto 
Abril, Diego el Notario i David Domín-
guez. Quatre còmics —tres murcians 
i un valencià— que es nodreixen 
de la manera de ser i expressar-se 
pròpies de valencians i murcians, i 
que contaran històries quotidianes 
amb el seu propi segell i passades 
sempre pel tamís del bon rotllo.

CHÉ, las risas 
continúan

NOVEMBRE  |  Divendres 26  |  21.00 h

Cicle d’humor

PREU: 11 €
Venda d’entrades:  
zetaefeproducciones.compralaentrada.com/eventos
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Reconegut bateria i músi nord-ame-
ricà que actualment està establit a 
València i treballa com a professor 
de bateria en el prestigiós Conser-
vatori Superior de València.
 
Al llarg d’una carrera de quasi 40 
anys, Jerolamon ha actuat i/o gra-
vat amb els millors del món: Junior 
Cook, Joe Henderson, Johnny Gri-
ffin, Sonny Fortune, Herb Ellis, Lee 
Konitz, Lou Donaldson, Tal Farlow, 
Wallace Roney, George Cables, 
Jorge Pardo, Tete Montoliu o John 
Hick, entre altres. 
També destaca la seua participació 
en tres gires amb noms tan impor-
tants com “The Count Basie Orches-
tra” (sota la direcció de Frank Foster), 
Louie Bellson i Arthur Taylor, dos dels 
grans de la història de la bateria.

Jeff Jerolamon 
Jazz Experience

NOVEMBRE  |  Dissabte 27  |  22.00 h

Cicle Llotjazz

PREU: 5 €
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“Ilusionismo XIX”
CINESTESIA
Miguel Herrero

DESEMBRE  |  Divendres 3  |  19.00 h

Il·lusionisme

PREU: 10 €

Xou especial de màgia de Miguel 
Herrero Herrero amb la pianista 
Tsvetelina Lyubenova Avramova. 
Herrero, també cineasta i escriptor 

amb més d’una desena de llibres, 
entre ells Alucine, magia, ilusio-
nismo y cine, prologat per un dels 
seus mestres, Juan Tamariz, duu a 
terme un espectacle únic. Hi recrea 
la màgia de finals del segle XIX en 
la qual es combinaven les il·lusions 
amb cartes, el mentalisme, la física 
recreativa i el naixement del cine-
ma. L’espectacle, amb música en 
directe, compta amb números i 
objectes originals de l’època de la 
col·lecció de l’artista, com ara una 
sessió amb llanterna màgica, el 
projector precursor del cinema, en 
què utilitza un original de fa més de 
150 anys!
 
Xou per a tots els públics, que tam-
bé compta amb elements didàctics.
 
Direcció, guió, producció i il·lusio-
nisme: Miguel Herrero Herrero.
Música interpretada per Tsvetelina 
Lyubenova Avramova.
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Escola d’actors

José Manuel Carrasco
Es tracta d’un dels professors 
d’interpretació audiovisual més 
importants del nostre país.

José Manuel 
Carrasco

DESEMBRE  |  Dissabte 4 i diumenge 5  | 10.00 a 20.00 h

Inscripcions en: 
https://www.actoresmadrid.com/escueladeactoreselche/
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Us presentem el nostre nou pro-
jecte, un espectacle d’humor en di-
recte: Soy de la Vega Baja, un xou 
de comèdia interpretat per tres cò-
mics: José Manuel Martínez, Fran 
Fernández i Trino García.
 
Tres joves del Baix Segura que, 
amb l’humor dels seus monòlegs i 
esquetxos, defensaran el sentiment 
de pertinença a aquesta peculiar 
comarca.
 
Espectacle 100% del Baix Segura, 
més autòcton que les carxofes, que 
ja és dir!!!

Soy de la Vega Baja 
La Fábrica de la Comedia

DESEMBRE  |  Dissabte 11  |  21.00 h

Cicle d’humor

PREU: 11 €
Venda d’entrades:  
zetaefeproducciones.compralaentrada.com/eventos
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Seu, posa’t còmode, que comença 
la funció! Hui què toca? Màgia? 
I això què és?

La màgia és l’art de l’impossible. No 
parpelleges que t’ho perds!

Ilusión-Arte és un espectacle on la 
comèdia i l’impossible caminen de 
la mà per un món que no entén les 
nostres lleis naturals.
 
Si eres una xiqueta o un xiquet et 
sorprendràs, riuràs i t’emocionaràs!
 
Si eres una persona adulta no et 
preocupes, tornaràs a sentir-te com 
un xiquet!
 
Aparicions, desaparicions, viatges 
impossibles, prediccions, levita-
cions... són només algunes de les 
il·lusions que hi podràs viure.
 
Durant l’espectacle podràs endin-
sar-te en el meu món i conéixer al-
guns dels meus secrets. La màgia 
ens envolta, només cal tindre els 
ulls ben oberts per a poder veure-la!

Ilusión-Arte
Joan Vidal

GENER  |  Dissabte 8  |  19.00 h

Màgia

PREU: 14€
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PREU: 5€

Teatre

Sergio ha comprat un quadre mo-
dern per una gran suma de diners.
Marcos l’odia i no pot creure que 
a un amic seu li agrade una obra 
semblant. Iván intenta, sense èxit, 
apaivagar les dues parts. Si la teua 
amistat està basada en un mutu 
acord tàcit, què passa quan una 
persona fa una cosa completament 
diferent i inesperada? La pregunta 
és: eres qui creus que eres o eres 
qui els teus amics creuen que eres? 
Aquest és l’argument en què es 
basa aquesta genial i divertida obra 
de Jasmina Reza.

Art
Tejuba Grupo de Teatro

DESEMBRE  |  Dissabte 15  |  20.00 h
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Mon plein de blues és un disc que 
tracta de transmetre les experièn-

cies dels seus protagonistes, viscu-
des en el mateix bressol del blues, 
des d’on l’espectador es trobarà 
immers en olors d’ocra, camps de 
cotó i solitaris creus de camins on 
el blues penetra en cossos i ànima. 
Les cançons es canten en francés, 
llengua materna del cantant i com-
positor i idioma base de la música 
caixó. Participarem del viatge dels 
antics bluesman des del Delta fins 
a Chicago en un concert de la mà 
de Freddy Wines i Juan Campello, 
acompanyats de la banda Los Sur-
vivors & Friends, amb l’esperança 
d’omplir els vostres mons de blues.
 
Veu: Freddy Wines
Guitarra: Juan Campello
Baix: Ricardo Pastor
Harmònica: Fernando de la Calle
Piano: Luis Pazos
Bateria: Alberto Sánchez

Mon Plein de Blues
Freddy Wines & 
Juan Campello

GENER  |  Divendres 21  |  22.00 h

Cicle de música “Ángel Alfosea”

PREU: 5€
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Escola d’actors

Juanma López

Curs de càsting amb el director 
de càsting de la productora Isla 
Producciones.

Juanma López
GENER  |  Dissabte 22 i diumenge 23  | 10.00 a 20.00 h

Inscripcions en: 
https://www.actoresmadrid.com/escueladeactoreselche/
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És una banda que rugeix blues 
i rock a doll, un potent projecte 
pensat per a trepitjar escenaris i 
suar amb el públic més exigent. Al 

capdavant, el cantant i guitarrista 
Javier Baeza, que va liderar No-
viembre en els anys 90 i la banda de 
versions Greenfish durant 18 anys 
i que actualment roda amb el seu 
segon disc en solitari. L’acompanya 
el veterà José Antonio Lloret Bojias 
a la bateria (China, Acer, Green-
fish, The Jumpers Trio, Segarra & 
Blues). Bojias va ser el compositor 
de l’èxit del pop espanyol dels 80 
No puedes comprender mi corazón 
de rock’n’roll. Amb ells, completa el 
trio al baix elèctric Paco Escudero, 
un músic compacte forjat en bandes 
de rhythm-and-blues com The Morgan 
Blues Band o The Hammers.
 
Fandango R&BB interpreta versions 
d’Eric Clapton, Little Richard, B.B. 
King, Stevie Ray Vaughn, Joe Bona-
massa, Black Crowes, ZZ Top, Free, 
Tom Petty, Foo Fighters, Bad Com-
pany... Un repertori carregat de hits.

Fandango Rock
and Blues Band

GENER  |  Dissabte 29  |  22.00 h

Cicle de música “Ángel Alfosea”

PREU: 5€
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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 repre-
sentació i dels espectadors, no està permés realitzar cap tipus de capta-
ció sonora o visual, sense expressa autorització prèvia.

-Us recordem que abans d’entrar a la sala heu de desconnectar els telè-
fons 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 enti-
tats 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 tin-
ga, 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 rea-
litzats pels artistes durant el desenvolupament de l’espectacle.
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Mesures COVID 19
ÚS DE MASCARETA 
EN TOT MOMENT

LLAVAT OBLIGATORI 
DE MANS AMB GEL

PRESA DE TEMPERATURA 
A L´ACCÉS

ESTORETA AMB 
DESINFECTANT

PAGAMENT AMB 
TARGETA RECOMANAT

GESTIÓ DE LA 
CUA D’ACCÉS

NETEJA DIÀRIA 
DE LA SALA

AFORAMENT REDUÏT 
DE LA SALA

NO ES PODRÀ ENTRAR 
FORA D´HORA

DESALLOTJAMENT 
ORDENAT DE LA SALA

NO HI HAURÀ 
PROGRAMES DE MÀ 

UNITAT CONVIVENCIAL
JUNTA

SEGUIR SENYALITZACIÓ 
DE MOVIMENTS

Per a garantir la seguretat dels nostres espectadors i empleats, La Llotja 
posa en pràctica una sèrie de mesures dirigides a evitar contagis.
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Alcalde
Carlos González Serna

Regidora de Cultura i Joventut
Marga Antón Bonete

Programador
Julián Sáez Pérez

Cap Tècnic
Miguel Angel Amorós Parreño

Personal Espai Escènic
Juan José Claramonte
Tomás Soler

Taquilleres
M. Asunción Montenegro
M. Dolores Bru

Equip de la sala La Llotja
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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


