TORNE SEGUR
MESURES COVID 19

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

Dins del teatre és obligatori l’ús de
masquereta durant l’accés, la representació i
el desallotjament de l’ediﬁci. Cada espectador
portarà la seua pròpia masquereta de casa.

OBERTURA DE PORTES

El teatre obrirà les portes mitja hora abans
del començament de la funció. Se sol·licita
als espectadors que no esperen a l’últim
moment per a accedir al recinte i que, una
vegada a l’interior, ocupen els seus seients
preassignats com més de pressa millor.
No es permetrà l’accés a la sala
una vegada iniciada l’actuació.

NETEJA DIÀRIA DEL TEATRE

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

PAGAMENT AMB TARGETA

DESALLOTJAMENT DEL TEATRE

Es recomana el pagament
amb targeta.

En ﬁnalitzar la funció, el personal
els indicarà per ﬁles l’itinerari d’eixida.
Mentrestant, el públic esperarà
assegut en les seues butaques ﬁns al seu torn.
Demanem paciència. Guarden la distància de
seguretat amb la resta d’assistents.

LLAVAT DE MANS

SENYALITZACIÓ

A l’entrada serà obligatori llavar-se les
mans amb gel hidroalcohòlic que es posarà
a la disposició de tot el públic. Els banys
disposen també de sabó i aigua per a tal ﬁ.

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

Segons l’evolució de les recomanacions sanitàries
i la normativa vigent en cada moment, procedirem
a actualitzar aquestes mesures i a informar-ne degudament.
Gràcies per la seua col·laboració.

11 LA MORT I LA DONZELLA
Divendres · 20 h · Dansa
Institut Valencià de Cultura

AGENDA
FEBRER
05 EVA CONTRA EVA
Dissabte · 20 h · Teatre
Amb Ana Belén

06 EL CANTAR DEL ARRIERO
Diumenge · 19 h · Sarsuela
Coral Il·licitana

12 CONCERT DE TEMPORADA III –
BELLA ITALIA
Dissabte · 20 h · Música clàssica
Orquestra Simfònica Ciutat d’Elx OSCE

13 ALMA DE BOHEMIO

Diumenge · 19 h · Música i dansa
La Porteña Tango

17 TOTALLY TINA!
Dijous · 21 h · Música

18 i 19 ROMEU I JULIETA, UN AMOR
IMMORTAL. EL MUSICAL
Divendres i dissabte · 20 h · Musical

26 UN HOMBRE DE PASO
Dissabte · 20 h · Teatre
Amb Antonio de la Torre

MARÇ
05 CONCERT DE TEMPORADA III –
TUTTO MOZART
Dissabte · 20 h · Música clàssica
Orquestra Simfònica Ciutat d’Elx OSCE

06 LOS PAZOS DE ULLOA, D’EMILIA
PARDO BAZÁN

Diumenge · 19 h · Teatre
Secuencia 3
COMMEMORACIÓ DEL DIA DE LA DONA

12 CAFÉ QUIJANO MANHATTAN
TOUR 2022
Dissabte · 20.30 h · Música

13 CÓMIQUES

Diumenge · 19 h · Humor
COMMEMORACIÓ DEL DIA
DE LA DONA

17 MI NOMBRE ES COQUE MALLA.
UNA CONFESIÓN MUSICAL
Dijous · 21 h · Música

18 THE OPERA LOCOS

Divendres · 20 h · Teatre musical
Yllana

24 SARA MESA - CICLE LA DIGNITAT
DE LA PARAULA
Dijous · 20 h · Conferència

26 AIDA, DE G. VERDI

Dissabte · 20 h · Òpera
Cia. d’Òpera “LGAM” amb l’Òpera
Nacional de Moldavia

27 SEDA, D’ALESSANDRO BARICCO
Diumenge · 19 h · Teatre
Amb Nancho Novo
COMMEMORACIÓ DEL DIA MUNDIAL
DEL TEATRE

31 PARA ACABAR CON EDDY
BELLEGUEULE
Dijous · 20 h · Teatre
LaJoven

ABRIL
01 EL CRÉDITO, DE JORDI GALCERAN
Divendres · 20 h · Teatre
SaharaTeatre

3 i 24 XI FESTIVAL ABRIL EN DANSA

Diumenge · Consulteu en
www.abrilendanza.es · Dansa · OtraDanza
COMMEMORACIÓ DEL DIA MUNDIAL DE
LA DANSA

09 CONCERT DE TEMPORADA IV –
SETMANA SANTA

21 EL HOMBRE ALMOHADA, DE
MARTIN MCDONAGH

Dissabte · 20 h · Música clàssica
Orquestra Simfònica Ciutat d’Elx OSCE

Dissabte · 20 h · Teatre

21 BELÉN GOPEGUI - CICLE LA
DIGNITAT DE LA PARAULA

Divendres · 20 h · Opereta
Vocemmus

22 DAVID PRADA AZUL

28 EL AGUAFIESTAS, DE FRANCIS
VEBER

Dijous · 20 h · Conferència
Divendres · 20 h · Música

23 LA BATALLA DE LOS AUSENTES
Dissabte · 20 h · Teatre
La Zaranda

27 LA VIUDA ALEGRE

Dissabte · 20 h · Comèdia
Amb Josema Yuste i Santiago Urrialde

29 CANTACHEF

Diumenge · 17.30 h · Teatre musical infantil

JUNY
29 PRÍNCEPS

Divendres · 20 h · Dansa/flamenc
Amb Antonio Canales, Juan Andrés Maya,
Amador Rojas i Iván Vargas
COMMEMORACIÓ DEL DIA MUNDIAL DE
LA DANSA

30 TINO DI GERALDO SEXTET
CONCERT BAL
Dissabte · 20 h · Música
COMMEMORACIÓ DEL DIA
INTERNACIONAL DEL JAZZ

MAIG
05 ROSA BERBEL - CICLE LA
DIGNITAT DE LA PARAULA

04 PASIÓN VEGA TODO LO QUE
TENGO
Dissabte · 22 h · Música

05 AMAR EN TIEMPOS DE COVID

Diumenge · 19 h · Comèdia musical
Amb Estefanía Rocamora i Julián Salguero

11 EL BAR PRODIGIOSO, DE
ROBERTO SANTIAGO
Dissabte · 20 h · Teatre
Octubre Producciones

ESTRENA NACIONAL

12 JAVI SANCHO DEL DEPORTE
TAMBIÉN SE SALE
Diumenge · 19 h · Humor

Dijous · 20 h · Conferència

07 CONCERT DE TEMPORADA V –
SOMNI D’UNA NIT D’ESTIU
Dissabte · 20 h · Música clàssica
Orquestra Simfònica Ciutat d’Elx OSCE

15 LOS REMEDIOS

Diumenge · 19 h · Teatre
Compañía exlímite

20 NIÑO DE ELCHE LA EXCLUSIÓN
Divendres · 20 h · Música

Aquest avanç de programació té caràcter
informatiu. Les dades que hi conté poden
ser objecte de modificació posterior.

Consulta aquí tota la
programació actualitzada

05
FEB

DISSABTE/20 h
TEATRE

Duració: 85 min
Preu: 20, 21 i 22 €
(descomptes aplicables)
Foto: ©Javier Naval

EVA
CONTRA
EVA
Dirigida per
Sílvia Munt

Eva contra Eva és una obra inspirada en el clàssic Eva al
desnudo. Dues actrius, de generacions distintes, han
d’interpretar un mateix personatge. En aquesta coincidència xoquen dues maneres d’entendre la vida i la
professió. L’actriu més jove lluita per aconseguir
l’oportunitat de donar-se a conéixer. L’actriu major
s’esforça perquè el pas dels anys no la faça desaparéixer
dels escenaris. Però això no les converteix necessàriament en enemigues, sinó que es tracta de mirades
complementàries que poden aprendre l’una de l’altra,
sense cap necessitat de destruir-se. Se n’adonaran o
acabaran devorant-se?
Els personatges d’Eva contra Eva (el director, el crític, la
representant i les dues actrius) utilitzen el teatre per a
parlar de la vida i la vida per a parlar del teatre. S’entreguen a aquesta professió amb tanta intensitat i devoció
que, sovint, perden la capacitat de riure’s d’ells mateixos.
I és en l’excessiva transcendència que atorguen a les
seues vulnerabilitats, que es converteixen en simples
vanitats, on radica la comèdia.

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

8

Adaptació i dramatúrgia: Pau Miró
Direcció: Sílvia Munt
Repartiment: Ana Belén, Mel Salvatierra, Javier Albalá, Manuel Morón i Ana
Goya

06
FEB

DIUMENGE/19 h
SARSUELA

Duració: 120 min
(descans 10 min)
Preu: 14, 18 i 20 €
(sense descomptes)

EL CANTAR
DEL ARRIERO
Coral Il·licitana

El Cantar del arriero, amb lletra de Serafín Adame i
Adolfo Torrado i música de Fernando Díaz Giles.
Estrenada en el Teatre Victòria de Barcelona el 21 de
novembre de 1930 i en el Teatre Calderón de Madrid el
21 de maig de 1931.
L’acció es desenvolupa a finals del segle XIX en la
carretera de la Puebla de Sanabria, al nord de la
província de Zamora, en una venta regentada per Blas,
home de principis i recta conducta, i sa filla Mariblanca,
guapa mossa soltera, per la qual sent adoració.
Tot està a punt en la venta per a la celebració del sant de
Mariblanca, per la qual cosa s’afanyen els criats del
mesó, Gloria i Braulio. Arriben uns arriers, i Lorenzo,
que n’és el cap, intenta seduir la jove. Anselmo, nóvio de
Mariblanca, li demana que se’n vaja amb ell, però és
sorprés pel pare que el convenç per a, entre els dos,
defensar-la dels arriers.

..............................................................
Mariblanca: Reme Mora
Gloria: Julia Bravo
Lorenzo: José Martínez
Anselmo: Francisco Maciá
Blas: Diego Díez
Braulio: Álex Mas
Cigueño: José Luis Maestre
Direcció musical: Christian A. Lindsey
Direcció artística: José Luis Maestre
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12
FEB

DISSABTE/20 h
MÚSICA CLÀSSICA

Duració: 100 min

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

BELLA ITALIA
CONCERT DE
TEMPORADA II
Orquestra Simfònica
Ciutat d’Elx OSCE

Programa amb peces d’A. Vivaldi i A. Corelli
..............................................................
Director Titular: Mihnea Ignat
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13
FEB

DIUMENGE/19 h
MÚSICA i DANSA

Duració: 110 min

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

ALMA DE
BOHEMIO
La Porteña Tango

La Porteña Tango, amb tretze anys de trajectòria i gairebé
700 concerts realitzats en els escenaris de vint països
repartits en quatre continents, presenta ara Alma de
Bohemio, un espectacle modern i renovat en què s’entrellacen la música, la dansa i les històries, i que fa recordar que el
tango argentí és una música popular i propera al públic de
totes les edats i que l’allunya dels clixés i els llocs comuns.
Alma de Bohemio recorre la història d’una música que nasqué
humilment en els suburbis i ports del Riu de la Plata i
transcendí al món per força pròpia, gairebé sense proposar-s’ho. Els integrants de La Porteña mai oblidaren aquests
preceptes fonamentals i en les seues presentacions els vells
clàssics del gènere conviuen amb els sons més moderns, el
desvergonyiment, les noves harmonies i l’avantguarda de les
composicions del geni Astor Piazzolla, a qui dediquen una
part del nou xou, amb motiu del centenari del seu natalici.
..............................................................
Guitarra i direcció: Alejandro Picciano
Piano: Federico Peuvrel
Bandoneó: Matías Picciano
Veu: Mel Fernández
Dansa: Guillermo Henao i Gema Leiva; Carlos Guevara i Débora Godoy; David
Suárez i Juana Escribano
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17
FEB

DIJOUS/21 h

TOTALLY
TINA!

LA RECREACIÓ
SUPREMA D’UN
CONCERT EN VIU DE
TINA TURNER

MÚSICA
Duració: 120 min
Preu: 25 i 28 €
(sense descomptes)

T’imagines poder disfrutar en
directe de cançons com Simply
The Best, Private Dancer o
What’s Love got to do with it?
Reconegut en diverses ocasions
per l’Associació d’Agents del
Regne Unit com el millor tribut
a Tina Turner, arriba a Espanya
un xou que ha triomfat en tot el
món. Un gran èxit que es deu
sobretot a la veu de Justine
Riddoch, un so realista, un
equip de ball de professionals
que recrea les coreografies
originals i un vestuari que
reprodueix fidelment els
vestits que Turner lluïa sobre
l’escenari.
Totally Tina!, format en 2008
després d’una actuació estel·lar
en el programa “Stars in Their
Eyes” de UK, ha sigut aclamat
tant pel públic com per la
premsa i ha sigut guardonat
amb múltiples premis.

14

18/19
FEB

DIVENDRES
i DISSABTE/20 h

MUSICAL
Duració: 125 min
(amb un entreacte)
Preu: 29 i 35 €
(sense descomptes)

ROMEU
I JULIETA,
UN AMOR
IMMORTAL.
EL MUSICAL
La més bella història
d’amor mai cantada.
Per primera vegada a Espanya, el clàssic per excel·lència de
Shakespeare adaptat al teatre musical de gran format. Una
partitura completament original, creada per César Belda, que
converteix aquesta producció en una nova i enlluernadora
experiència per a l'espectador.
Una música que captiva el cor, engrandeix l'essència d'una obra
tan apassionant com universal i ens envolta en la complexitat
d'emocions i conflictes que viuen els protagonistes. Amb una
elegant escenografia i una delicada il·luminació que
reprodueixen l'atmosfera de l'època en una de les ciutats més
màgiques d'Itàlia: Verona.
Vestits amb velluts, pells, cuirs, brodats, encaixos, fils d'or,
sedes... A l'estil de les més grans produccions de Broadway.
Coreografies efectistes, amb excel·lents lluites d'esgrima que
aporten un ritme trepidant, àgil i intens. Tot això, sota la
direcció d'un prestigiós equip artístic i el suport de la
productora de musicals més longeva del nostre país.
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26
FEB

DISSABTE/20 h

TEATRE
Duració: 80 min
Preu: 20, 21 i 22 €
(consulteu descomptes)

UN HOMBRE
DE PASO

1984, la història es desenvolupa en el bar d'un hotel anomenat
"Roma", situat a la ciutat de Torí. Un home d'uns trenta anys
anomenat Claude parla per telèfon. Per la seua conversa,
nerviosa, irritada fins i tot, ens assabentem que es tracta d'un
periodista francés.
Acabat de penjar el telèfon, entre les ombres sorgeix un home
menut. És Primo Levi, escriptor, químic de professió, i
supervivent del camp d'extermini d'Auschwitz. Levi acudeix
com a "testimoni" a una entrevista que Claude mantindrà amb
Maurice Rossel, de nacionalitat suïssa, antic membre de la Creu
Roja Internacional durant els anys en què va transcórrer la
Segona Guerra Mundial. Per pur atzar, Rossel va aconseguir
"colar-se" a Auschwitz i parlar amb el comandant del Camp.
L'experiència de tots dos homes és diametralment oposada. Un
va tindre el privilegi de poder moure's amb una certa llibertat,
Levi, en canvi, va viure tot el contrari: una de les situacions més
extremes i destructores de l'ésser humà que hagen existit mai
en la nostra història.

..............................................................
Repartiment: Antonio de la Torre, Juan Carlos Villanueva i María Morales
Direcció: Manuel Martín Cuenca
Ajudant direcció: Sara Illán
Vestuari: Pedro Moreno
Escenografia: Ana Garay
Il·luminació: Juanjo Llorens
Disseny gràfic i creativitat: Jorge Sobrino
Direcció de producció: Esther Bravo
Una producció de: EB Producciones i Mansion Clapham Producciones
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05
MAR

DISSABTE/20 h

MÚSICA CLÀSSICA
Duració: 100 min
Preu: 14, 16 i 18 €
(consulteu descomptes)

TUTTO
MOZART

CONCERT DE
TEMPORADA III
Orquestra Simfònica
Ciutat d’Elx OSCE

Programa amb peces
de W. A. Mozart
......................
Director Titular:
Mihnea Ignat
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06
MAR

DIUMENGE/19 h

TEATRE
Duració: 95 min
Preu: 15, 18 i 20 €
(descomptes aplicables)
Foto: ©Pedro Gato

LOS PAZOS
DE ULLOA,
D’EMILIA
PARDO
BAZÁN
Secuencia 3
COMMEMORACIÓ
DEL DIA
DE LA DONA

22

En el centenari de la mort d’Emilia Pardo Bazán, presentem
l’adaptació teatral de Los Pazos de Ulloa, en versió d’Eduardo
Galán i sota la direcció d’Helena Pimenta. La nostra proposta és
un al·legat contra la violència i la crueltat i se centra en
l’enfrontament entre el desig, la passió i l’amor, la violència
rural del món dels cacics i la cortesia i les bones maneres de la
ciutat (Santiago de Compostel·la). Per l’obra desfilen un cacic,
un sacerdot amb passions contingudes (com el cèlebre El pájaro
espino), una dona enamorada, un capatàs bàrbar, un senyoret de
Santiago, una criada sensual…

..............................................................
Repartiment:
Don Julián: Pere Ponce
Don Pedro Moscoso, Marqués de Ulloa: Marcial Álvarez
Sabel i Rita: Diana Palazón
Primitivo, El senyor de la Lage i el sacerdort de Naya: Francesc Galcerán
Nucha: Esther Isla
El metge: David Huertas

11
MAR

DIVENDRES/20 h

DANSA
Duració: 60 min
Preu: 10 €
(descomptes aplicables)
Foto: ©Germán Antón

LA MORT I LA
DONZELLA
Institut Valencià
de Cultura
Guardonats amb
3 XXIV Premis MAX
i amb 6 Premis de les
Arts Escèniques
Valencianes 2021

24

Aquesta peça s’endinsa en el sublim quartet de corda núm. 14 en
Re menor de Franz Schubert, “La mort i la donzella”. Des d’una
revisió contemporània d’aquesta composició romàntica,
viatgem a través d’elements existencials essencials, estar viu i
morir.
Asun Noales es planteja el trànsit prematur d’un estat a un altre
a partir d’un cos orgànic on la vida trencadissa persisteix en els
seus batecs, a penes un respir, un tènue hàlit de carícia. Crema,
com núvol imprevist, com ràfega urgent de naufragi i cendra.

..............................................................
Intèrprets: Alexander Espinoza, Rosanna Freda, Carmela García, Juliette
Jean/Eila Valls, Mauricio Pérez, Salvador Rocher, Eduardo Zúñiga
Coreografia i direcció: Asun Noales
Música: Telemann Rec (a partir del quartet “La Mort i la Donzella” de Franz
Schubert)
Assistent coreogràfic: Gustavo Ramírez Sansano, Carmela García
Disseny d’il·luminació: Juanjo Llorens
Disseny i realització d’escenografia: Luis Crespo
Vestuari: Victoriano Simón
Fotografia: Germán Antón, Laura Antón, José Jordán
Making of: Suica Films
Disseny gràfic: Juliane Petri
Distribució: Amadeo Vañó-Cámara Blanca
Coordinació tècnica IVC: Juan Gallego
Producció executiva IVC: Leonardo Santos
Direcció adjunta d’Arts Escèniques IVC: Roberto García

12
MAR

DISSABTE/20.30 h

MÚSICA
Duració: 120 min
Preu: 24, 26 i 35 €
(sense descomptes)

CAFÉ QUIJANO
MANHATTAN
TOUR 2022

La Jamaicana és el títol del nou single de Café Quijano inclòs
dintre del seu nou àlbum Manhattan. Conta una història d’amor,
o no!, sorgida en la mansió d’un lord. Allí, el protagonista coneix
una dona jamaicana que l’enamora bojament i el converteix en
un mar de satisfaccions i dubtes. Des del primer compàs, el so és
inequívocament “Quijano”. Amb aquesta nova cançó, es dona
pas al que serà la “segona part” de l’àlbum supervendes, publicat
en l’any 2001, La taberna del Buda, coincidint, a més, amb el 20
aniversari de la seua publicació. Manhattan és la fidel i digna
continuació, farcida de so “taverner” i amb apassionants
històries que són purs curtmetratges.
En aquesta nova gira, el grup també farà un repàs de tots els
seus èxits, així com dels seus boleros originals. Un espectacle
únic, en el qual la qualitat musical destaca per damunt de tot.
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13
MAR

DIUMENGE/19 h

HUMOR
Duració: 100 min
Preu: 16 i 18 €
(sense descomptes)

CÒMIQUES
Ana Palo, Maru Candel,
Martita de Graná,
Raquel Sastre
i Patricia Espejo

COMMEMORACIÓ
DEL DIA
DE LA DONA

28

Aprofitant la setmana de la dona, hem decidit reunir cinc de les
millors còmiques del panorama nacional per a poder donar
visibilitat i veu de forma conjunta per a festejar el Dia de la
Dona. El sector de l’humor-monòlegs ha sigut durant anys copat
majoritàriament per homes; i amb aquest espectacle celebrarem
l’èxit i el talent de la dona actual en el sector de la comèdia.

17
MAR

DIJOUS/21 h

MÚSICA
Duració: 120 min
Preu: 27,50; 33 i 38,50 €
(sense descomptes)

MI NOMBRE
ES COQUE
MALLA. UNA
CONFESIÓN
MUSICAL

Coque Malla presenta el seu nou espectacle Mi nombre es Coque
Malla. Una confesión musical, un xou a mig camí entre
l’espectacle teatral i el concert, en el qual repassa la seua
trajectòria vital i professional a través de les cançons que han
marcat la seua història. Coque actua sol en l’escenari per
primera vegada en molt de temps, acompanyat per una
escenografia, disseny d’il·luminació i videocreació
extremadament acurades, que serveixen de suport per a cantar
aquest monòleg autobiogràfic. Teatre i música s’uneixen en la
confessió més íntima de Coque Malla.

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

Direcció: Coque Malla
Escenografia: Beatriz San Juan
Disseny d’il·luminació: Valentín Álvarez
Videocreació: Miquel Ángel Raio
Textos: Coque Malla i Macarena Cabo

29

18
MAR

DIVENDRES/20 h

TEATRE MUSICAL
Duració: 85 min

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

THE OPERA
LOCOS
Yllana
Premi MAX
2019 al Millor
Espectacle
Musical

30

Un espectacle còmic operístic per a tots els públics. Una
batalla d’egos plena d’òpera i humor. Una peculiar
troupe d’òpera, composta per cinc excèntrics cantants,
es disposa a realitzar un recital amb un repertori dels
més grans compositors del gènere. Al llarg de la
representació aniran desvelant-se les passions ocultes i
els anhels de cada un d’ells, que portaran conseqüències
desbaratades i impredictibles. Serà una nit per a
recordar!
Cinc cantants lírics són els protagonistes de The Opera
Locos, un espectacle còmic operístic en el qual els grans
èxits de l’òpera es fusionen amb altres estils musicals de
la forma més original. Amb una singular posada en
escena, acurada estètica i el sentit de la comèdia de
Yllana, The Opera Locos aconsegueix crear una
experiència nova i diferent a l’hora d’experimentar
l’òpera i, sobretot, acostar-la a tots els públics d’una
manera fresca, inusual i divertida.

24
MAR

DIJOUS/20 h

CONFERÈNCIA
Duració: 75 min

Preu:
Entrada lliure
amb invitació

SARA MESA.
CICLE LA
DIGNITAT
DE LA
PARAULA
Sara Mesa nasqué a Madrid, però viu a Sevilla des de
menuda. És autora de sis novel·les i tres llibres de contes.
Entre els seus títols destaquen Un incendio invisible,
novel·la amb la qual obtingué el premi Màlaga de
Novel·la i que fou publicada per la Fundació Lara; Cuatro
por cuatro, que fou finalista del Premi Herralde de
Novel·la; Cicatriz, premi Ojo Crítico de Narrativa RNE, i
Cara de pan, així com el volum de relats Mala letra, tots
aquests publicats en l’editorial Anagrama. La seua obra
ha sigut traduïda a una desena de llengües. La seua
última novel·la, Un amor, fou elegida com a llibre de l’any
2020 per mitjans com El País, El Cultural i La
Vanguardia, i ha rebut el premi Los Libreros
Recomiendan en la categoria de ficció.
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26
MAR

DISSABTE/20 h

AIDA,
DE G. VERDI

Cia. d’Òpera “LGAM”
(Leonor Gago Artist Management)
en col·laboració amb l’Òpera
Nacional de Moldàvia

ÒPERA
Duració: 180 min
(amb descansos inclosos)
Preu: 32,50; 34,50 i 38 €
(sense descomptes)
Aida i Radamés estan
enamorats. Mentre que ell és un
capità egipci, ella és una esclava
etíop al servei de la princesa
egípcia Amneris, que també
ama el jove guerrer. L’exèrcit
etíop envaeix Egipte i nomenen
Radamés perquè lidere les
tropes egípcies amb les quals
guanyen la batalla. Aida és en
realitat la filla del rei etíop
Amonasro, que es troba entre
els presoners de Radamés
després de la victòria. El rei
egipci, farcit de goig, concedeix
la mà de sa filla Amneris a
Radamés.
En la vespra de la boda, Aida i
Radamés es reuneixen
secretament, i la princesa etíop,
pressionada per son pare,
aconsegueix que el guerrer li
desvele els plans militars
egipcis. Aquesta traïció és
descoberta i Radamés és jutjat i
condemnat pels sacerdots a una
cruel mort utilitzada en aquella
època: ser soterrat viu, en una
piràmide. Aida l’ama tant que
aconsegueix introduir-se en la
piràmide abans de la seua
arribada. Els amants, abraçats,
acaben morint junts de fam i set.
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27
MAR

DIUMENGE/19 h

TEATRE
Duració: 85 min
Preu: 22 i 25 €
(sense descomptes)

SEDA,
D’ALESSANDRO
BARICCO

Foto: ©María Artiaga

Txalo Producciones

COMMEMORACIÓ
DEL DIA MUNDIAL
DEL TEATRE

34

A mitjan segle XIX, Hervé Joncour és elegit per a una
fascinant missió: aconseguir ous de cuc de seda des del lloc
més llunyà del món: el Japó. La supervivència de Lavilledieu,
el xicotet poble on viu plàcidament amb la seua esposa depén
de l’èxit del seu viatge. És clar que la flama de la passió
transforma una simple expedició comercial en una nova
forma d’entendre la vida, i el connecta amb un aspecte de la
seua personalitat que creia no posseir. I és que, una vegada
que hom sent la verdadera Seda entre els seus dits, és difícil
sostraure’s a la seua màgia.

31
MAR

PARA ACABAR
CON EDDY
BELLEGUEULE
LaJoven

DIJOUS/20 h

TEATRE
Duració: 100 min
Preu:
Entrada amb invitació
per a estudiants
de 12 a 18 anys

36

Édouard Louis i Eddy
Bellegueule són la mateixa
persona i no ho són. Para
acabar con Eddy Bellegueule és
la història d’una transformació, la del xiquet peculiar que
ha de sobreviure en l’entorn
de violència, masclisme,
pobresa i homofòbia en el qual
té la mala sort de nàixer. El
xiquet sensible i inquiet que
ha d’ocultar el seu verdader jo
per a intentar ser acceptat.
L’adolescent que es desviu per
paréixer un home de veritat
per a defugir així el destí
d’abusos i humiliacions al qual
pareix condemnat. Però és
Édouard qui, amb una
honestedat descarnada i
lluminosa, ens conta la
història d’Eddy, del seu
sofriment i del seu alliberament quan finalment aconsegueix fugir d’aquest entorn
opressor. Perquè el final
d’Eddy Bellegueule és el
principi d’Édouard Louis, un
dels escriptors més brillants
de la seua generació.

01
ABR

DIVENDRES/20 h

TEATRE
Duració: 70 min
Preu: 6, 8 i 10 €
(sense descomptes)

EL CRÉDITO,
DE JORDI
GALCERAN
SaharaTeatre

Tot comença amb Antonio, que intenta, de manera cabal,
aconseguir que una sucursal bancària li concedisca un reduït
crèdit necessari per a continuar amb la seua vida. No té
avals ni propietats, tan sols compta amb la seua “paraula
d'honor” perquè el banc s'assegure la seua devolució. La
negativa del director de l'oficina els col·loca als dos en una
situació molt delicada i hilarant. Com és habitual en aquest
autor, cada gir d'aquest text de rabiosa actualitat ens
atraparà i ens sorprendrà fins al final.

..............................................................
Repartiment:
Director sucursal bancària i cinturó negre de karate: Pablo Gascón
Antonio, vocalista de l’orquestra “Marabú”: Javier Díez
Equip artístic i tècnic:
Vestuari, mobiliari, attrezzo, escenografia i il·luminació: David López/Pablo Gascón
Disseny gràfic cartelleria i programa de mà: José A. Márquez
Adaptació sobre el text original, posada en escena i direcció: David López
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03/24
ABR

DIUMENGE

(consulteu horari en
www.abrilendanza.es)

DANSA
Preu: Consulteu

XI FESTIVAL
ABRIL EN
DANSA
COMMEMORACIÓ
DEL DIA MUNDIAL
DE LA DANSA

09
ABR

DISSABTE/20 h

MÚSICA CLÀSSICA
Duració: 100 min

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

SETMANA
SANTA

CONCERT DE
TEMPORADA IV
Orquestra Simfònica
Ciutat d’Elx OSCE

Programa amb peces
de G. Fauré
......................
Director Titular:
Mihnea Ignat
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21
ABR

DIJOUS/20 h

CONFERÈNCIA
Duració: 75 min

Preu:
Entrada lliure
amb invitació

BELÉN
GOPEGUI.
CICLE LA
DIGNITAT
DE LA
PARAULA

Foto: ©Marta Calvo

Belén Gopegui (Madrid, 1963) publicà la seua primera
novel·la, La escala de los mapas, en 1993. A aquest títol li
seguiren d’altres com Tocarnos la cara (1995), La
conquista del aire (1998), Lo real (2001), El lado frío de la
almohada (2004), Deseo de ser punk (2009), publicats
recentment per Debolsillo. En el segell Literatura
Random House ha publicat Acceso no autorizado (2011),
El comité de la noche (2014), Quédate este día y esta noche
conmigo (2017) i Ella pisó la luna (2019), el seu llibre més
personal on recupera la història familiar i posa en relleu
la figura de sa mare. Rompiendo algo (Debolsillo, 2018)
reuneix una selecció d’articles i assajos.
41

22
ABR

DIVENDRES/20 h

MÚSICA
Duració: 90 min
Preu: 6, 8 i 10 €
(sense descomptes)

DAVID PRADA
AZUL
David Prada presenta el segon àlbum, Azul, dedicat a son
pare.
La gira Azul 2022 dona el tret d’eixida en el Gran Teatre
d’Elx, escenari que ha vist nàixer a aquest artista il·licità. En
aquest primer concert, David presentarà les seues noves
cançons juntament amb tota la banda per a fer-nos disfrutar
d’una vetlada carregada d’emocions.
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23
ABR

DISSABTE/20 h

TEATRE
Duració: 90 min
Preu:
Entrada amb invitació
per a estudiants
de 12 a 18 anys

LA BATALLA
DE LOS
AUSENTES
La Zaranda

Foto: ©Juan Carlos Toro

La commemoració d'una batalla oblidada reuneix les exigües
restes d'una tropa. A penes es distingeixen ja d'aquells
fantasmes que evoquen els que van quedar sepultats
juntament amb la por i la glòria en les trinxeres. Es diria
definitivament vençuts pel temps, derrotats per les
hostilitats del destí, no obstant això, no han abandonat
l'esperança de realitzar una última gesta gloriosa.
En la reunió anual planegen perpetrar l'assalt al poder,
somien amb una revenja que acabe amb les injustícies.
En l'exploració de límits en què sempre treballa La Zaranda,
aquesta Batalla de los Ausentes es mou entre l’elegíac i la
farsa, i constitueix en clau d’humor una al·legoria
descarnada de l’actualitat.

..............................................................
Autor: Eusebio Calonge
Direcció: Paco de La Zaranda
Amb: Gaspar Campuzano, Enrique Bustos i Francisco Sánchez
Espai escènic: Paco de La Zaranda
Il·luminació: Eusebio Calonge
Producció executiva: La Zaranda/Sergi Calleja
Una coproducció de Teatre Romea i Teatro La Zaranda
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29
ABR

DIVENDRES/20 h

DANSA/FLAMENC
Duració: 90 min
Preu: 20, 23 i 25 €
(sense descomptes)

PRÍNCEPS
Amb Antonio Canales,
Juan Andrés Maya,
Amador Rojas
i Iván Vargas

COMMEMORACIÓ
DEL DIA MUNDIAL
DE LA DANSA

Sota la direcció de Juan Andrés Maya, Prínceps és el seu nou
espectacle en el qual uneix quatre grans figures del ball
flamenc: el mateix Juan Andrés Maya, Amador Rojas, Iván
Vargas i el mestre Antonio Canales, que plasmen en directe
les distintes personalitats del ball de cada un d’ells.

44

Direcció i producció: Juan Andrés Maya i Raquel Martos.
Ball: Juan Andrés Maya, Antonio Canales, Amador Rojas i Iván Vargas.
Cant: Potito, Mara Rey, Chelo Pantoja, Laura Abadía.
Guitarres: David Jiménez i Juan Jiménez.
Percussió: Antonio Losada.
Violí: David Moreira.
Direcció tècnica i il·luminació: Tito Osuna.
Direcció de vestuari: Juan Andrés Maya.
Fotografia i imatge: 90 Milímetros.
Direcció, producció executiva, management i distribució: Raquel Martos.
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30
ABR

DISSABTE/20 h

JAZZ
Duració: 90 min

TINO
DI GERALDO
SEXTET
CONCERT BAL
COMMEMORACIÓ
DEL DIA INTERNACIONAL
DEL JAZZ

Preu: 15, 18 i 20 €
(sense descomptes)

Concert Bal és el títol de l’últim treball de Tino di
Geraldo, que està compost per un conjunt de
rapsòdies que integren el jazz, el caràcter llatí, el
flamenc, la música magrebina, la copla... i en el qual
han participat músics com Javier Gutiérrez Massó
"Caramelo", Renaud García-Fons, Javier Colina,
Carles Benavent, Pepe Bao, Josué Ronkío, Pino
Palladino, Perico Sambeat, Manuel Machado,
Fernando Hurtado, Joulen Ferrer, Jorge Pardo, Juan
Carlos Aracil, Alex Acuña, Karim Ziab, José
Montaña, Ariel Bringuez, Ramón González, Diego i
Ané Carrasco, Tomasito i Kelvis Ochoa, tots ells
dirigits i orquestrats per Tino.
Composicions pròpies i versions (Nine Inch Nails,
Paco de Lucía, Los Van Van), amb arreglaments i
orquestració pensats per al directe, per la qual cosa la
posada en escena serà fidel al que està gravat, amb
una orquestra que comptarà amb alguns dels músics
que han col·laborat en el registre sonor i que farà que
els espectadors tinguen, des del començament fins al
final del concert, desitjos de ballar.
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05
MAI

DIJOUS/20 h

CONFERÈNCIA
Duració: 75 min

Preu:
Entrada lliure
amb invitació

ROSA
BERBEL.
CICLE LA
DIGNITAT
DE LA
PARAULA

48

Rosa Berbel (Estepa, Sevilla, 1997) és graduada en
Literatures Comparades i màster en Estudis Literaris i
Teatrals per la Universitat de Granada, ciutat en la qual
resideix des de fa cinc anys. El seu primer llibre, Las
niñas siempre dicen la verdad (Hiperión, 2018), fou
guardonat amb el XXI Premi de Poesia Jove Antonio
Carvajal i fou posteriorment mereixedor del Premi
Andalusia de la Crítica a la millor Òpera Prima i del
premi Ojo Crítico de Poesia 2019 de RNE. Ha publicat
Brillantes y caóticas, una selecció dels seus poemes, en
l’editorial granadina Sonámbulos (2021). Fou
guanyadora de la IV Edició del Certamen Ucopoética,
convocat per la Universitat de Còrdova. Ha aparegut en
diverses antologies de poesia jove com La pirotecnia
peligrosa. 11 poetas sevillanos para el siglo XXI (Ediciones
en Huida, 2015), Supernova (Bandaàparte Ediciones,
2016), Algo se ha movido (Esdrújula Ediciones, 2018) o
Cuando dejó de llover. Cincuenta poéticas recién cortadas
(Sloper, 2021).

07
MAI

DISSABTE/20 h
MÚSICA CLÀSSICA

Duració: 100 min

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

SOMNI D’UNA
NIT D’ESTIU
CONCERT DE
TEMPORADA V
Orquestra Simfònica
Ciutat d’Elx OSCE

Programa amb peces de W. Mozart i F. Mendelssohn
..............................................................
Director Titular: Mihnea Ignat
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15
MAI

LOS REMEDIOS
Compañía exlímite

DIUMENGE/19 h
TEATRE
Duració: 107 min

Preu:
Entrada amb invitació
per a estudiants
de 12 a 18 anys

Los Remedios és un barri de Sevilla construït en els anys
50. Los Remedios és una peça en la qual dos amics de la
infància s’ajunten per a tractar d’entendre’s a força de
representar-se; a ells mateixos, a les persones que
marcaren el seu desenvolupament, al context social que
forjà la seua identitat. Los Remedios és un viatge al que
queda en el propi cos: els gestos, els tons, les postures.
És una autoficció autodestructiva feta per dues persones
desarrelades que remouen la terra buscant alguna cosa a
la qual agarrar-se. És una genealogia teatral, que indaga
en la necessitat de la representació i en la seua capacitat
transformadora. És una peça sobre l’amistat com a
resposta davant el desconcert.

..............................................................
ELENC
Pablo Chaves, Fernando Delgado-Hierro
EQUIP ARTÍSTIC
Direcció: Juan Ceacero
Text: Fernando Delgado-Hierro
Ajudant de direcció: Majo Moreno
Vestuari i escenografia: Paola de Diego
Il·luminació: Juan Ripoll
Disseny gràfic: Celinda Ojeda
Comunicació: Cristina Anta
Fotografies: La Dalia Negra
Producció: Guillermo Carnero
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Foto: ©Luz Soria

20
MAI

DIVENDRES/20 h
MÚSICA
Duració: 90 min
Preu: 15, 18 i 20 €
(descomptes aplicables)

NIÑO DE
ELCHE
LA
EXCLUSIÓN

52

L’ubic artista pren la iniciativa en aquesta ocasió
per a liderar una proposta escènica on es
reuneixen disciplines diverses, esborrant fronteres
formals com solament ell ens té acostumats.
Aquesta operació tan artísticament inclusiva
s’anomena, paradoxalment, La exclusión. I La
exclusión busca un camí que transite pels límits de
la modernitat, d’una modernitat qüestionada des
d’una posició ètica i compromesa amb l’admissió
del fet diferent, del fet desconegut, de l’altre, reflex
i denúncia de l’Europa decadent del moment, on
els éssers són cada vegada menys ciutadans i més
clients. Com el mateix Niño de Elche cantava en
Europa muda d’Exquirla, a través dels versos
d’Enrique Falcón, «no sobran ni dos balas de
tiempo en vomitar tu nombre, Europa».

Foto: ©Manuel León

21
MAI

DISSABTE/20 h

TEATRE
Duració: 150 min

(amb descans de 10 min)
Preu: 20, 21 i 22 €
(sense descomptes)

EL HOMBRE
ALMOHADA,
DE MARTIN
MCDONAGH
Producciones Teatrales
Contemporáneas

Foto: ©Elena C. Graiño

Katurian, una escriptora de relats curts en els quals es
descriuen maltractaments en menors, és arrestada per la
Policia d’un estat totalitari. El seu crim no és la
subversió política com sospitàrem al principi, sinó que
les seues històries es pareixen sospitosament a una sèrie
de crims que s’han succeït en els últims temps. Encara
que Katurian jura que és innocent, s’assabenta que son
germà Michal ha comés els crims. En l’obra
s’entremescla la història de Katurian amb la recreació
d’alguns dels seus relats. El problema al qual s’enfronta
Katurian és si ha de sacrificar la seua pròpia vida i la de
son germà per a garantir la conservació de les seues
obres.
..............................................................
REPARTIMENT
Katurian - Belén Cuesta
Michal - Ricardo Gómez
Ariel - Juan Codina
Tupolski - Manuela Paso
DIRECCIÓ I ADAPTACIÓ
David Serrano
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27
MAI

DIVENDRES/20 h

OPERETA
Duració: 135 min

Preu: 22 i 35 €
(sense descomptes)

LA VIUDA
ALEGRE
Vocemmus

La Viuda Alegre és l’opereta més famosa de tot el planeta. Des de
la seua creació ha sigut la més representada en el món i duta a la
gran pantalla en diverses ocasions.
El baró Zeta és l’ambaixador de Pontevedro a París; Ana Glawari
és una viuda increïblement rica, també de Pontevedro. Per a
evitar que es case amb un estranger i perda així la fortuna que
ha heretat del seu difunt marit, el baró fa de celestina entre Ana
i el seu antic amant, el comte Danilo; així, la fortuna quedaria a
Pontevedro i salvaria el país de la ruïna.
La trama es complica ràpidament. Danilo no està interessat a
tornar a encendre la flama del seu amor per Ana, mentre que
l’esposa del baró, Valencienne, està interessada en l’agregat
francés Camille, el comte de Rosillon. La pèrdua d’un ventall en
el qual posa “T’estime” i una cita amorosa en una casa d’estiu
emboliquen a tots els personatges en una farsa que quasi veu
Danilo convertir-se en l’escorta de Valencienne i al baró
pretendre casar-se amb Ana.

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

Ana Glawari - María Rodríguez
Danilo - Ignacio Encinas
Valencienne - Agatha Martínez
Camille de Rosillon - José Manuel Delicado
Barón Mirko Zeta - Salva Alonso
Njiegus - Carlos Enrici
Cors ASLIPO i Vinalopó, Conservatori Superior de Dansa d’Alacant
Orquesta Vocemmus, dirigida per Shlomo Rodríguez
Direcció d’escena: Humberto Normey
Direcció artística i general: Jovita Gómez Couto
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28
MAI

DISSABTE/20 h

TEATRE
Duració: 90 min

Preu: 20, 21 i 22 €
(sense descomptes)

EL
AGUAFIESTAS,
DE FRANCIS
VEBER

Sergei (Josema Yuste) és un assassí a sou que s’hostatja en un
hotel per a poder complir amb el seu rifle, des de la finestra, un
dels seus “encàrrecs”. Però aquesta tasca es veurà
constantment interrompuda per Ramón (Santiago Urrialde),
l’hoste de l’habitació contigua. Un home molt, però que molt
pesat, que pretén suïcidar-se després que l’esposa l’ha
abandonat.

Amb Josema Yuste i
Santiago Urrialde

Escrita per Francis Veber, un dels dramaturgs més reconeguts
a França i altres països d’Europa, autor del clàssic d’humor El
sopar dels idiotes, arriba ara la nova versió d’aquesta comèdia
d’èxit de la mà de Josema Yuste sota la direcció de Marcelo
Casas.
El Aguafiestas és una comèdia per a riure per dintre i, després,
riure cap a fora. És una obra perquè l’espectador la vaja cuinant
i digerint quasi alhora. En quin esglaó situaries l’amistat en
l’escala de la teua vida?

..............................................................
Repartiment
Josema Yuste
Santiago Urrialde
Maribel Lara
Vicente Renovell
Kiko Ortega
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Versió i supervisió general: Josema Yuste
Direcció: Marcelo Casas
Ajudant de direcció: Laura Santana
Escenografia: Javier Ruiz de Alegría
Il·luminació: Carlos Alzueta
Disseny gràfic: Javier Naval

29
MAI

DIUMENGE/17.30 h

TEATRE MUSICAL
INFANTIL
Duració: 65 min
Preu: 14, 16 i 18 €
(sense descomptes)

CANTACHEF

Seieu a taula i disfruteu d’un fantàstic espectacle musical mai
vist. Diversió i entreteniment per a tota la família, en el qual
ensenyarem els més menuts la importància que té menjar de
manera saludable i ajudarem els pares a introduir-los en el
màgic món de la cuina. A través de huit rítmiques i
encomanadisses cançons originals i l’actuació d’un
completíssim elenc de cantants i ballarins, mostrarem als
xiquets quins són els aliments més sans, els descobrirem la seua
procedència i aconseguirem que es familiaritzen amb el
respecte al medi ambient, les pautes d’higiene personal a taula i
les tasques quotidianes que envolten el riquíssim univers de la
cuina.
No faltarà un divertidíssim recorregut per unes altres cultures
culinàries, molt diferents de l’espanyola. Tot això per a crear la
més saborosa recepta musical que servisca per a potenciar la
imaginació i la creativitat, fomentar el sentit de la participació i
estimular la intel·ligència i la memòria dels verdaders
protagonistes: els xiquets i les xiquetes. BON PROFIT!

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

Repartiment: Enrique Menéndez, Ingrid Hernández, Noemí
Fernández, David Simón, David Ávila i Davinia Fillol.
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04
JUN

DISSABTE/22 h

MÚSICA
Duració: 90 min
Preu: 22; 32,50 i 38 €
(sense descomptes)

PASIÓN VEGA
TODO LO QUE
TENGO

Todo lo que tengo és el nou treball de Pasión Vega. Es compon
d'un total de 13 cançons en les quals l'artista ha volgut fer el
seu propi homenatge a la música i el folklore llatinoamericans,
a través d'un repertori escrit per diferents compositors d'un
costat i un altre de l'Atlàntic que ha generat un viatge sonor a
través de lletres amb temàtiques diverses i ritmes com el so, la
bachata, el bolero, la bossa, entre molts altres.
Amb aquest nou disc sense fronteres, Passió Vega es deixa
seduir per la bellesa i la singularitat de la música i cultura
iberoamericana, i adopta diferents estils del seu folklore
popular alhora que es manté fidel a la seua essència.
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05
JUN

DIUMENGE/19 h

COMÈDIA MUSICAL
Duració: 90 min
Preu: 8, 10 i 12 €
(sense descomptes)

AMAR EN
TIEMPOS
DE COVID
Tinoní Creaciones

Lucas i Daniela es coneixen en línia durant una quarantena.
Tot pareix meravellós però, al passar el temps, descobreixen
que els seus caràcters són molt distints. Lucas demostrarà a
la seua parella que l’amor idíl·lic dels musicals sí que
existeix.
Un musical ple de picardia, diversió i bona música que ha
triomfat als EUA, Mèxic, Perú, Argentina, Equador,
Colòmbia... En el qual solament ens contagiarem de bon
rotllo i alegria.

..............................................................
Repartiment: Estefanía Rocamora i Julián Salguero
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11
JUN

DISSABTE/20 h

TEATRE
Duració: 90 min
Preu: 15, 18 i 20 €
(sense descomptes)

EL BAR
PRODIGIOSO,
DE ROBERTO
SANTIAGO
Octubre Producciones

Foto: ©Geraldine Leloutre

Antonio ho té tot: una bona faena, una bona esposa, una bona
casa. Bernardo és el seu millor amic. No té res. Ara Bernardo
s'ha enamorat de Sophie, la dona d'Antonio. Segons sembla, és
una cosa imparable. Sophie és artista. Travessa una crisi creativa
que li ha provocat una alteració del llenguatge. Clara és la
cambrera del bar al qual solen acudir els tres. Va tindre atacs
d'ira en el passat. Ara ho té controlat. Més o menys.
En aquesta història, res és el que sembla a primera vista. Estem a
la primavera, en un bar enmig d'un parc. Un d'aquests llocs on
ocorren coses prodigioses: declaracions d'amor i amistat,
desmais, besos indefinits, contractes apassionats, poesia de
carrer… Ah, durant aquesta funció es pronunciaran exactament
dotze mil tres-centes vint-i-tres paraules. No és el més
important, però convé no oblidar-ho.

..............................................................
Direcció: Alejandro Arestegui
Repartiment: María Zabala/Antonio Romero/Sara Velasco/Manu Hernández
Direcció de producció: Nadia Corral
Distribució: Montse Lozano
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12
JUN

DIUMENGE/19 h

HUMOR
Duració: 80 min

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

JAVI SANCHO
DEL DEPORTE
TAMBIÉN
SE SALE

Hola! Soc Javi, de veres, açò ho escric “de mi pa’tu". El que
estàs llegint és la sinopsi del meu nou xou, normalment això
s'escriu per a explicar una mica de què va l'espectacle, però
jo, a més, aprofite per a saludar-te i donar-te la benvinguda.
Et conte una mica: considere esportista d'elit des del que fa
anys que pensa a apuntar-se a un gimnàs fins al que guanya la
Vuelta a Espanya. Una vegada tenim clar que eres un dels
“esportistes d'elit” triats per a formar part del meu xou, seré
totalment sincer; en aquest espectacle parle de la meua
relació amor/odi amb l'esport i de la febre esportiva que ens
envolta. Els dos sabem que la gent s'està tornant boja, pot ser
que sigues un d'ells, però tu moles, els altres no tant.
Si vens a veure'm per haver llegit això, en acabar l'espectacle
em dius “Vinc pel que tu i jo sabem”. Et promet que el que
passe en el xou, es queda en el xou. Per part meua, tu pots
contar tot el que vulgues en eixir. T'espere en el teatre!
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VENDA DE LOCALITATS
PATI DE BUTAQUES

De dimarts a dissabte de 10 a 13.30 h
i de 17 a 20.30 h.
Els dies d’espectacle i fora d’aquests
horaris, només es vendran entrades a
la taquilla una hora abans de l’actuació.
Llotges

Llotges

Gran Teatre
Carrer Kursaal, s/n
03203 Elx (Alacant)
www.elx.es
Tel. Taquilla: 966 658 147
AMFITEATRE

Descomptes* Modalitat

Espectacles

1 30%

Targeta Daurada

Tots*

2 30%

Carnet Jove

Tots*

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

Dansa*

Professors i alumnes de Música Música
4 20%
(conservatoris)
clàssica*
5 20%

Grups escolars
(a partir de vint persones)

6 20%

Associacions culturals

7 20%

Família nombrosa

(a partir de vint persones)

Tots*
Tots*

PARADÍS

Tots*

* Excepte en els espectacles indicats en el programa.

VENDA D’ENTRADES

Localitats d’escassa visibilitat

NORMES GENERALS
CONDICIONS PER ALS DESCOMPTES

INFORMACIÓ GENERAL

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

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

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

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

• Per a les modalitats 5 i 6 caldrà fer-ne la
sol·licitud prèvia per escrit a la Regidoria de
Cultura.
• Per a la modalitat 7 caldrà estar en possessió del Carnet de família nombrosa.
• La modalitat 5 es refereix a escolars de
Primària i Secundària (fins als 16 anys) que,
necessàriament, aniran acompanyats de
professorat o d’aquella persona que es faça
responsable del grup amb l’autorització
prèvia dels pares.
• A l’entrada al teatre es podrà requerir la
documentació que acredite el dret a
descompte.
• Tot i aquesta proposta de caràcter general,
podran acordar-se variacions pel que fa a les
sessions i a les localitats que tindran dret a
descompte.
• Els descomptes sempre s’aplicaran en la
taquilla del Gran Teatre.
• A les persones amb mobilitat reduïda que
no puguen accedir a la zona de Paradís, se’ls
aplicarà el preu de l’entrada corresponent a
aquesta zona i se’ls facilitarà l’accés al Pati de
Butaques (fila 11 i llotges reservades a aquest
efecte). Si aquestes persones necessiten
acompanyant per als seus desplaçaments, se
li aplicarà també el preu de la zona de
Paradís. La mobilitat reduïda s’acreditarà per
certificat de minusvalidesa o Targeta
Daurada de l’Ajuntament d’Elx on aparega el
símbol de minusvàlid. Aquesta acreditació
podrà ser requerida en qualsevol moment
pel personal del teatre.

3. Comproveu les vostres entrades en taquilla (data,
lloc, zona, etc.). Una vegada adquirides no
s’admetran canvis de localitats. L’únic motiu per a
la devolució de l’import de la localitat és la
suspensió o ajornament de la representació.
4. Guardeu les vostres entrades durant la representació; podran ser requerides pel responsable de la
sala.
5. Segons estableix el Pla d’Evacuació, cada
localitat es correspon amb una butaca i un
assistent, amb independència de l’edat.
6. Es prega puntualitat. Els espectacles començaran
a l’hora indicada i no es permetrà l’accés a la sala
una vegada començada la funció.
7. No es permet consumir aliments o begudes en
la sala.
8. No està permés l’ús de telèfons mòbils, punters
làser i equips de gravació no autoritzats.
9. Prohibit l’accés d’animals a excepció dels gossos
guia.
10. L’organització es reserva el dret a variar la
programació quan causes de força major ho
exigisquen. Aquestes variacions es faran públiques
en els suports de comunicació del mateix teatre.
11. L’organització es reserva el dret a reubicació de
la localitat per causes justificades i necessàries
inherents al mateix acte.
12. L’organització no es responsabilitza de les
opinions i els comentaris realitzats pels artistes
durant el desenvolupament de l’espectacle.
13. Quan l’espectacle admeta menors de 5 anys, i a
fi de complir la Normativa d’Evacuació, no es
permetrà l’accés a la sala amb cotxets de bebés,
deixant aquests en els llocs especialment habilitats:
vestíbul del teatre.
14. Els menors d’edat han d’estar acompanyats per
adults.

E Q U I P

D E L

Alcalde
Carlos González Serna
Regidora de Cultura i Joventut
Marga Antón Bonete
Programador
Julián Sáez Pérez
Cap Tècnic
Miguel Ángel Amorós Parreño

G R A N

T E A T R E
Personal Espai Escènic
Juan José Claramonte
Tomás Soler
Cap de Sala
Sergio Campello
Taquilleres
Mª Asunción Montenegro
Mª Dolores Bru

Disseny i maquetació
Grupo Antón Comunicación

