Agenda
Octubre 22

01
02
07
15
16
21

22
23

dissabte / 20 h / teatre

Muerte de un viajante
D’Arthur Miller

diumenge / 19 h / música

Alba Reche

divendres / 20 h / teatre en valencià

Hipocondriart
Triangle Teatre

dissabte / 20 h / música clàssica

Nit espanyola

Orquestra Simfònica Ciutat d’Elx,
OSCE
diumenge / 19 h / teatre musical

En tierra extraña

Amb Diana Navarro, Alejandro
Vera i Avelino Piedad
divendres / 20 h / teatre

Oceanía

De Gerardo Vera i José Luis
Collado. Amb Carlos Hipólito

dissabte / 20 h / ballet

Don Quixot

Ballet de Catalunya
diumenge / 19 h / teatre

La Tarara

De Josi Alvarado
Hika Teatroa

Novembre 22

04
06
11
12
13
18
19
25
26
27

divendres / 20 h / dansa

Entretelons
Novadansa

Commemoració Dia Mundial del Ballet

diumenge / 19 h / ballet clàssic

El llac dels cignes

Ballet de Kíev amb Ana Sophia
Scheller

Commemoració Dia Mundial del Ballet

divendres / 20.30 h / musical

Una noche de Sabina
Moon World Records

dissabte / 19 h / circ musical

Payaso! El musical de
sus sueños
diumenge / 19 h / teatre

Ladies Football Club
Barco Pirata

divendres / 20 h / teatre

El trueque
Cia. Ferroviària

dissabte / 20 h / òpera

Tosca

De G. Puccini
divendres / 20 h / teatre

Ser o no ser

Amb Juan Echanove
dissabte / 18 h / teatre familiar

Perdidos entre
dinosaurios

diumenge / 19 h / música

Totally Tina!

Desembre 22

03
04

09
10
11
16
18
22

dissabte / 20 h / música clàssica

Concert XXV
Aniversari

Orquestra Barroca Valenciana
diumenge / 19 h / teatre

Silencio

De Juan Mayorga
Amb Blanca Portillo
divendres / 20 h / teatre musical

Kokkei

Arroz con Costra Producciones i
Cinella Producciones
dissabte / 20 h / sarsuela

La rosa del azafrán
Coral Il·licitana

diumenge / 19 h / teatre

¡Que salga
Aristófanes!
Els Joglars

divendres / 20 h / circ

Paüra

Cia. Lucas Escobedo
diumenge / 19 h / humor

#Quenonosfrunjan la
fiesta.David Guapo
dijous/ 20 h / música

Tennessee per Nadal

Aquest avanç de programació té caràcter informatiu.
Les dades que hi conté poden ser objecte de
modificació posterior.
Consulta aquí tota la
programació actualitzada.
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01
02

03
04
07

13-15

20
27
28

diumenge / 19 h / música clàssica

Concert d’Any Nou

Orquestra Simfònica Ciutat d’Elx,
OSCE
dilluns / 17.30 h / musical familiar

Colombia, mi encanto

Cia. de Teatro Musical de España i
Pekebaila Kids
Escena Familiar en Reis

dimarts / 17.30 h / teatre familiar

Sherlock Holmes y el
cuadro mágico
Cia. Qelart Entertainment
Escena Familiar en Reis

dimecres / 17.30 h / teatre familiar

El villano de la Navidad
La Compañía de Row

Escena Familiar en Reis

dissabte / 20 h / humor

Espíritu.
Santi Rodríguez
divendres / 20.30 h
dissabte / 17 i 20.30 h
diumenge / 12 i 17 h
teatre musical

Peter, el musical
divendres / 20.30 h / música

El Consorcio.
“Toda una vida”

divendres / 20.30 h / musical

Una noche de amor
desesperada. Triana
Moon World Records

dissabte / 20 h / humor

¿Por qué no te callas?
Dani Mateo

01 oct
dissabte
20 h

Muerte de
un viajante

Duració: 90 min.

Willy Loman és un viatjant de comerç que ha entregat tot
el seu esforç i la seua carrera professional a l'empresa per a
la qual treballa. El seu únic objectiu és donar-li una vida
millor a la seua família, la seua dona i els seus dos ﬁlls.
Treballador infatigable, ara, amb seixanta-tres anys,
exhaust i esgotat, veu com la seua posició en l'empresa es
trontolla. El seu matrimoni tampoc va bé, i la relació amb
els seus ﬁlls amaga un antic secret. Tot això el porta a una
espiral de depressió i autodestrucció.

teatre

Preus: 16, 18 i 20 €
(descomptes aplicables)

D’Arthur Miller

La crueltat d'un capitalisme salvatge en el qual l'ésser
humà només val el que siga capaç de produir, la frustració
pels somnis no complits, la incapacitat de pares i ﬁlls per a
expressar-se el seu amor, les complexes relacions de
parella, i la necessitat de triomfar i ser acceptat pels altres,
són els eixos sobre els quals pivota aquesta obra mestra de
la dramatúrgia contemporània.
Repartiment: Imanol Arias, Jon Arias, Jorge Basanta, Fran Calvo,
Cristina de Inza, Virginia Flores i Carlos Serrano-Clark
Direcció: Rubén Szuchmacher
Basat en la novel·la d’Arthur Miller
Disseny d’escena i vestuari: Jorge Hugo Ferrari
Disseny d’il·luminació: Felipe Ramos
Disseny sonor: Bárbara Togander

8

02 oct

diumenge

19 h

música
Duració: 90 min.
Preu: 19,80 €
(sense descomptes)

10

Alba Reche
L'artista i cantautora Alba Reche presentarà en directe el
seu esperat nou EP, que indaga en el sentiment de tristesa i
l'abraça per a diluir-lo. Aquest treball està ple de quotidianitats i monòlegs interns. Hi ha contradiccions, ràbia,
desamor i plors. És una carta cap a una mateixa per a
guiar-se, ajudar-se, esplaiar-se, i, alhora, acompanyar i
bressolar a qui ho escolta.
Després de l'èxit del seu àlbum debut, Quimera (2019), Alba
Reche es va consagrar com a cantautora dins del pop amb
la publicació del disc La pequeña semilla (2021). La seua veu i
les seues lletres estan marcades per un segell personal que
caracteritza la seua proposta artística dins del panorama
del pop actual: transmet talent, calma i sensibilitat amb
cada cançó.

07 oct

divendres

20 h

teatre en
valencià
Duració: 90 min.
Preu: 10 €
(descomptes aplicables)

Hipocondriart

De Borja López Collado
Triangle Teatre

Paula inaugura exposició d'art neoﬁgurativista en un
museu de reconegut prestigi. Els crítics diuen d'ella que és
"un portent de futur". Dos homes creuen les mirades
mentre contemplen un dels seus quadres: una vagina
gegant amb motius bucòlics i abstractes plena de
signiﬁcats ocults. Un dels homes té l'empremta dactilar
d'un tal Jesús. L'altre és el pare de l'artista. A mesura que
avança la relació d'aquests dos desconeguts, prompte
descobrim que les intencions d'un d'ells són realment
fatalistes, ja que porta una bomba pegada al cos i es troba
disposat a "rebentar tot" d'un moment a un altre.
A partir d'aquesta rocambolesca situació, Hipocondriart
reﬂexiona sobre l'individualisme vigent i com l'art ens
enfronta permanentment amb la realitat. L'obra es
presenta llavors com una radiograﬁa del nostre temps, un
escàner del nostre "ara" més emocional. Vivim una època
en la qual sembla que no som capaços d'empatitzar amb
l'altre, d'escoltar-nos, d'entendre'ns.
Text i direcció escènica: Borja López Collado
Intèrprets: Carles Sanjaime, Bruno Tamarit, Gloria Román
Disseny espai escènic i disseny de llums: Ximo Rojo
Disseny de vestuari: María Almudéver
Disseny gràﬁc: Sofía Zaragoza
Fotograﬁa i vídeo: Raúl Piles
Comunicació i premsa: Mar Sanjuán

12

15 oct
dissabte
20 h

música
clàssica

Duració: 90 min.
Preus: 14, 16 i 18 €
(consulteu descomptes)

14

Nit espanyola

Orquestra Simfònica Ciutat
d’Elx, OSCE
Director Titular: Mihnea Ignat

16 oct

diumenge

19 h

teatre
musical
Duració: 90 min.
Preus: 16, 18 i 20 €
(descomptes aplicables)

En tierra extraña
Amb Diana Navarro
SOM Produce i Teatro Español

Espanya, 1936. Concha Piquer, Federico García Lorca i
Rafael de León. Una trobada que hauria sigut inoblidable.
Concha Piquer desitja des de fa temps conéixer Federico
García Lorca. No en va ell és el poeta més sol·licitat del
moment i ella la més famosa cantant d'Espanya. Concha li
demana al seu col·laborador Rafael de León que cite el
poeta en el Teatre Espanyol de Madrid. Vol proposar-li que
li escriga una cançó.
Federico accepta la invitació. La vertadera raó de la trobada
és avisar el poeta que ﬁgura en diverses llistes negres. La
“gent com ell” hauria de fugir a l'estranger al més prompte
possible. Federico no creu que la sang arribe al riu.
No obstant això, un terrible esdeveniment fa a Federico
replantejar-se la situació. Concha li pot facilitar un
passatge per a Mèxic. Però el poeta no té tan clar que aquell
siga el seu destí. Espanya és la seua pàtria. I mai s’hi
sentirà En terra estranya.
Juan Carlos Rubio

Idea original: José María Cámara i Juan Carlos Rubio
Llibret i direcció: Juan Carlos Rubio
Direcció musical: Julio Awad
Amb: Diana Navarro, Alejandro Vera i Avelino Piedad
Disseny d’il·luminació: Paloma Parra
Disseny d’escenograﬁa: Estudiodedos, Curt Allen Wilmer (AAPEE) i
Leticia Gañán
Disseny de vestuari: Ana Llena
Disseny de caracterització: Chema Noci
Disseny de so: Javier Isequilla
Coreograﬁa: José Antonio Torres
Ajudant de direcció: Marisa Pino

16

21 oct

divendres

20 h

teatre

Duració: 90 min.
Preu: 15 €
(sense descomptes)

Oceanía

De Gerardo Vera i
José Luis Collado
Oceanía és el testament artístic i vital de Gerardo Vera. És
l'últim projecte que va parir abans que el coronavirus se
l’emportara prematurament, i sens dubte el més il·lusionant dels milers de treballs realitzats al llarg del seu mig
segle de carrera en pantalles i escenaris.
Oceanía és el record d'una vida apassionant. És el retrat
d'un país i d'una època. És la mirada tardorenca d'un home
excepcional que un bon dia va sentir la necessitat de posar
negre sobre blanc la història de la seua vida. Centenars de
pàgines en les quals va plasmar sense pudor una realitat
tamisada pel vel del record.
Oceanía és el resultat de la destil·lació d'aquelles pàgines en
forma de monòleg. És un text en el qual Gerardo i jo
treballàrem mà a mà durant mesos, i el resultat ﬁnal del
qual l’omplia d'orgull.
Oceanía és el compliment d'una promesa, la que li vaig fer a
Gerardo poc abans de morir i que des d'aquell moment es
va convertir en una obsessió per a mi.
Oceanía es ja una realitat, Gerardo, i te la devem a tu.
José Luis Collado

Direcció: José Luis Arellano
Amb: Carlos Hipólito
Disseny espai escènic i vestuari: Alejandro Andújar
Disseny d’il·luminació: Juan Gómez-Cornejo (A.A.I.)
Disseny de videoescena: Álvaro Luna amb la col·laboració d’Elvira Ruiz
Zurita
Composició música original: Luis Delgado

18

22 oct
dissabte
20 h

ballet

Duració: 120 min.
Preus: 16, 18 i 20 €
(descomptes aplicables)

Don Quixot
Ballet de Catalunya

El Ballet de Catalunya s'endinsa a l'Espanya manxega,
aragonesa i en la capital catalana, Barcelona. Tots aquests
escenaris d'una de les obres més carismàtiques de la
literatura espanyola, convertida en un dels clàssics del
repertori en què el ballet s'impregna d'una gran riquesa
folklòrica i en la qual abunden la festa de les tavernes i les
seues grans passions amagades.
Sota la direcció artística d'Elias Garcia i Larissa Lezhnina,
el Quixot del Ballet de Catalunya és adaptat a un format
amb personalitat pròpia, amb el qual s'ha volgut condensar la història, amb la dansa com a eix principal i motor de
tota la trama fàcilment intel·ligible fent ús de projeccions i
narracions que situen l'espectador en tot moment.

20

23 oct

diumenge

19 h

teatre

Duració: 80 min.
Preus: 15, 18 i 22 €
(sense descomptes)

La Tarara

De Josi Alvarado
Hika Teatroa

Un text amb vocació de thriller, sacsejat pel tremolor de la
poesia. La Tarara és la història mai contada de tants
xiquets; un viatge iniciàtic i addictiu al fons de la carn. És
un conte sobre el perdó, un cant a la diferència en què
Caputxeta, per ﬁ, li toca el violí als llops.
En ple barri de SanFran de Bilbao creix Rosa, una xiqueta
violinista que creu veure Liszt i altres compositors difunts
que l'ajuden a tocar el violí. Viu amb la seua mare Telma. La
Tarara, una prostituta que treballa la nit i que es fa cridar
Yasmín, acompanya la xiqueta en la lluita contra els seus
fantasmes. La Rosa adulta i la Rosa xiqueta s'entrellacen
en un anar i vindre de records que voletegen sobre un
secret a penes pressentit: un incendi, cendres i l'oblit, que
s'estén com un mantell protector. Fins que unes cartes
d'amor trobades en un calaix rescaten la memòria
trencada d'aquesta xiqueta tan plena de música i bellesa
que no deixava lloc a l'espant.
Autora: Josi Alvarado
Directora: Agurtzane Intxaurra
Elenc:
Sandra Ferrús/Tania Fornieles
Kepa Errasti
Jurdana Otxoa
Itziar Ituño/Eneritz Artetxe
José Cruz Gurrutxaga
Adrián García de los Ojos/Iñar Sastre

21

04 nov

divendres

20 h

dansa

Duració: 70 min.
Preu: 10 €
(sense descomptes)
COMMEMORACIÓ
DEL DIA MUNDIAL
DEL BALLET

Entretelons
Cia. Novadansa

Entretelons és un espectacle que analitza la dansa com a
expressió de comunicació ancestral humana i com a art
escènic, que atresora un genuí llenguatge de representació
simbòlica.
La dansa ha consolidat tècniques i mètodes capaços de
representar passions, al·legories, personatges i relats.
Entretelons pretén acostar la dansa des de la seua arrel i
conta la seua evolució al llarg de la història.

22

06 nov

diumenge

19 h

ballet clàssic
Duració: 120 min.
(amb descans)
Preus: 28, 31 i 33 €
(sense descomptes)
COMMEMORACIÓ
DEL DIA MUNDIAL
DEL BALLET
Donació a UNICEF per a
donar suport al seu
treball en l'emergència
d'UCRAÏNA d’1,5 € per
cada entrada venuda.

El llac dels
cignes

Ballet de Kíev amb Ana Sophia Scheller
El Ballet de Kíev, amb Ana Sophia Schelller com a directora
artística, es presenta per primera vegada a Espanya en
aquest 2022 que quedarà marcat en la memòria de tots
nosaltres amb la tinta roja que, amb traç gruixut, descriu
la tragèdia que estem vivint, especialment els artistes de
ballet que un dia abans es preparaven per a eixir a escena
davant un teatre ple.

24

El Ballet de Kíev ens ofereix una versió increïble d’El Llac
dels Cignes. La carrera d'Ana Sophia Scheller s'uneix al
Teatre de l'Òpera de Kíev en 2019 i, des de llavors, les seues
aparicions en escena, així com la seua iniciativa artística,
sempre conjuminant els principals valors de la dansa amb
les persones que conformen el seu entorn, van deixar una
profunda empremta tant en el teatre com en tots els
artistes que el conformen.

11 nov

divendres

20.30 h

musical

Duració: 90 min.
Preus: 29, 32 i 35 €
(sense descomptes)

Una noche de
Sabina
(homenatge)
Moon World Records

Un espectacle apassionant i carregat d'emocions, diferent i
inesperat, de la mà d'artistes increïbles. Amb una acurada i
potent posada en escena de so i il·luminació, projeccions i
escenograﬁa.
El més gran de Sabina en les veus de quatre cantants i
magníﬁcs compositors: Pablo Perea (“La Trampa”), Dani
Flaco, Caco Senante, el virtuosisme de Tatiana Suárez.
Acompanyats d'una excepcional i gran banda, ens
traslladen la seua obra plena de matisos, fent-nos gaudir
d'un respectuós i fantàstic espectacle, tan perdulari i amé
com extraordinari.

26

Un meravellós viatge per les composicions musicals més
carismàtiques del nostre poeta urbà més polèmic i
aclamat.

12 nov
dissabte
19 h

circ musical
Duració: 90 min.
Preus: 16, 18 i 20 €
(sense descomptes)

Payaso!
El musical de
sus sueños
Trobar el nostre lloc en el món no és tasca fàcil. En el
millor dels casos, no sabem el que volem. En el pitjor,
sabem el que volem, però no ens atrevim a anar a per això.
Payaso! conta en primera persona i en clau d'humor la
biograﬁa d'un pallasso que, per por del què diran, va
intentar ser una altra cosa. Daniel (Alberto Frías), pallasso
de naixement i artista per elecció, va voler fugir del seu
destí, ﬁns que ﬁnalment va entendre que la seua felicitat
estava darrere d'un nas.
Payaso! és un espectacle musical en què, a manera de fals
documental, es desgrana, número a número, la història
d'èxits i fracassos aquest entranyable personatge des del
seu naixement ﬁns a la seua maduresa.
Amb Ernest Fuster al piano, la direcció musical de José
Masegosa i la direcció general de Zenó Recalde, Payaso!
aborda, des de l'humor, el difícil però necessari camí cap a
la vocació.
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13 nov

diumenge

19 h

teatre

Duració: 75 min.
Preu: 22 €
(sense descomptes)

Ladies Football
Club
De Steffano Massini
Barco Pirata

Abril de 1917. Les treballadores de Doyle & Walker Ammunition de Sheffield estan menjant sandvitxos al pati de la
fàbrica. Els seus marits, germans, pares… estan en el front i
per aquesta raó són les dones les que ara treballen a la fàbrica
que proveeix l'exèrcit d'armament. Però aquell dia, en trobar
una pilota abandonada al pati, Rosalyn, Violet, Olivia i les
altres comencen a jugar.
Amb el temps aﬁnen la tècnica i algú els proposa jugar una
“lliga de veritat”. Mancant campionats masculins, el futbol
femení d'aquells anys tindrà la seua primera temporada
daurada i es guanyarà l'afecte del públic. Serà, no obstant
això, menys benvingut per les institucions del futbol masculí
que, una vegada que acabe la guerra, faran tots els possibles
perquè les dones “tornen a ocupar el seu lloc”. L'obra està
inspirada en la història real dels primers equips de futbol
femení al Regne Unit.
Direcció i adaptació: Sergio Peris-Mencheta.
Elenc: Alicia González, Ana Rayo, Andrea Guasch, Belén González,
Carla Hidalgo, Diana Palazón, Irene Maquieira, María Pascual,
Noemí Arribas i Nur Levi.
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UNA PRODUCCIÓN DE

18 nov

divendres

20 h

teatre

Duració: 90 min.

ELTRUEQUE

Preu: 12 €
(descomptes aplicables)

THOMAS MIDDLETON Y WILLIAM ROWLEY
DIRECCIÓN ESCÉNICA PACO MACIÀ TRADUCCIÓN JOHN D. SANDERSON

El trueque
Cia. Ferroviària
Direcció: Paco Macià
Traducció: John D. Sanderson
Escenograﬁa: Luis Crespo
Audiovisuals: Amador Artigas
Disseny il·luminació: Jorge Fullana
Vestuari: Paco Alegre i Remedios
Arenas
Música: Pedro Contreras
Fotograﬁa i vídeo: Joaquín Clares
Direcció tècnica: Visisonor
Ajudant de direcció: Iván Jiménez
Taller interpretació: Jim Hooper
Producció: Eloísa Azorín
Repartiment: Iván Gisbert,
Pollux, Eloísa Azorín, Kike del
Río, Diego Juan, Paco Peraile i
Raquel González

30

Un poderós senyor alacantí vol casar la seua ﬁlla amb un
noble al qual ella no desitja, perquè està enamorada d'un
altre cavaller a qui acaba de conéixer. Per a truncar els
desitjos del seu pare, requereix dels serveis d'un criat
deforme perquè solucione el problema amb falses
promeses. D'aquesta manera, el que al principi sembla un
simple joc d'enamoraments i enganys acaba convertint-se
en una dura història de passions i traïcions que convergeixen en un brutal desenllaç.
El Trueque (The Changeling, Thomas Middleton i William
Rowley,1622) és l'única obra teatral del renaixement
anglés que està localitzada històricament a Alacant,
concretament en l'església de Santa Maria i el Castell de
Santa Bàrbara, llocs emblemàtics de la ciutat. Posem en
escena la “Premier” de la versió en castellà del drama, que
celebra enguany el 400é aniversari de l’estrena en anglés.

19 nov
dissabte
20 h

òpera

Duració: 150 min.
(amb descansos)
Preus: 32,50; 34,50 i 38 €
(sense descomptes)

Tosca

De G. Puccini

Cia. d’Òpera LGAM (Leonor Gago Artist
Management), en col·laboració amb l’Òpera
Nacional de Moldàvia
Òpera en tres actes.
Inspirada en el drama homònim de Victorien Sardou,
Tosca va ser estrenada amb gran èxit en el teatre Costanzi
de Roma el 14 de gener de 1900, i va comptar amb la
presència de la reina Margarida.
L’argument combina amor, intriga, llibertat, mort,
sacriﬁci i passió en un marc de drama intens en el qual
l'engany i el dubte estan més que presents. L'obra, amb la
ciutat de Roma com a teló de fons, es desenvolupa el
mateix dia que Napoleó venç Àustria en la batalla de
Marengo. Comença amb la fugida d'Angelotti, procònsol
de la República de Roma i empresonat després de la
caiguda de la República.
Tosca s'ha convertit en una de les òperes més destacades
dins del repertori verista italià gràcies a la bellesa de la
seua música i a la diﬁcultat de les seues àries, entre les
quals destaquen E lucevan le stelle, Vissi d’arte vissi d’amore i
Te deum.
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25 nov

divendres

20 h

comèdia
Duració: 130 min.
Preus: 20, 22 i 24 €
(descomptes aplicables)

Ser o no ser
Varsòvia, agost de 1939. La companyia teatral del matrimoni
Tura s'instal·la en un teatre per a assajar Gestapo!, una obra
que satiritza l'amenaça mundial que suposen Hitler i el
nazisme. Alhora, representen Hamlet, el vers de la qual “ser o
no ser” serà la clau d'un affaire extraconjugal. Però els
problemes se'ls multiplicaran en tots els ordres: les autoritats
poloneses prohibeixen estrenar Gestapo! per a evitar
represàlies de Hitler; cosa que no impedirà que Alemanya
envaïsca Polònia. Amb el teatre semidestruït pels bombardejos com a centre d'operacions, els actors de la companyia
hauran d'enginyar una doble trama teatral, de vestuari i
suplantació, per a desactivar el lliurament d'un document
que acabaria amb la Resistència i per a fugir de Polònia a
Anglaterra, terra de Shakespeare. Això suposa que siguen ells
mateixos els qui, en una demostració interpretativa, es facen
passar per nazis. Enmig d'aquesta peripècia, els Tura hauran
de solucionar la irrupció en el seu matrimoni d'un jove
aviador de la RAF, que ha convertit la seua vida conjugal en
un vaudeville: encara més teatre.

Direcció: Juan Echanove.
Basat en la novel·la de: Ernst Lubistch.
Adaptació: Bernardo Sánchez.
Producció: José Velasco.
Personatges: Juan Echanove, Lucía Quintana, Ángel Burgos, Gabriel
Garbisu, David Pinilla, Eugenio Villota i Nicolás Illoro.
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26 nov

dissabte

18 h

teatre familiar
Duració: 70 min.
Preus: 10, 12 i 15 €
(sense descomptes)

Perdidos entre
dinosaurios
Kuver Producciones

Perdidos entre dinosaurios és un dels espectacles de la
temporada per a públic familiar. Una emocionant història,
carregada d'aventures, diversió i moments plens d'acció, amb
dos impressionants dinosaures animatronic d'ultimíssima
generació, de 2 m d'alt i 3,50 m de llarg.
Sara, una jove intrèpida, amant de la naturalesa i propietària
d'un vaixell d'esbarjo amb el qual es guanya la vida passejant
turistes, ix sola una vesprada a la mar amb la seua embarcació i una tremenda tempesta fa que perda el control i es veja
arrossegada ﬁns a una illa perduda on viuen dinosaures.
Thomas, pare de Sara, oﬁcinista i home de poques aventures,
en no saber res de la seua ﬁlla decideix anar en la seua cerca i
contracta el suposadament expert guia Indalecio Jones, (Indi
per als amics). És una espècie d'heroi, a pesar que no es
coneix cap esdeveniment en el qual haja participat que
conﬁrme aquesta llegenda. Junts comencen a buscar-la, però
és Sara qui els troba a ells. Els tres descobreixen un laboratori
abandonat, on seran testimonis del naixement d'un bebé
dinosaure.
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27 nov

diumenge

19 h

música
Duració: 120 min.
Preus: 25 i 28 €
(sense descomptes)

Totally Tina!

La recreació suprema d’un concert en viu de
Tina Turner
T'imagines poder gaudir 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 a tot el món. Un gran èxit que
es deu sobretot a la veu de Justine Riddoch, un so realista, un
equip de ballarins 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 del Regne Unit, ha sigut
aclamat tant pel públic com per la premsa i ha sigut
guardonat amb múltiples premis.
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03 des
dissabte
20 h

música
clàssica

Duració: 90 min.
Preus: 14, 18 i 22 €
(sense descomptes)

Concert
XXV Aniversari
de l’Orquestra
Barroca
Valenciana
Orquestra Barroca Valenciana i Cor de la
Universitat d’Alacant

Fa vint-i-cinc anys va nàixer un projecte musical enfocat a la
investigació, recuperació i interpretació de la música barroca
i els seus autors. Per a una commemoració tan especial, hem
volgut preparar un concert extraordinari, mantenint l'esperit
de la nostra orquestra en la primera part, i donant oportunitats a joves solistes de gran projecció, a més d'algunes
sorpreses. L'espectacular Cor de la Universitat d'Alacant, unit
als músics de la nostra OBV, posarà la cirereta al punt
culminant de la segona part d'aquest XXV Aniversari.
Volem agrair hui a tots aquells col·laboradors que un dia van
creure en nosaltres i ens han donat suport durant tot aquest
temps. Però, sobretot, volem donar les gràcies al nostre
públic, perquè la música no està concebuda per a guardar-se,
sinó per a ser compartida.
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04 des

diumenge

19 h

teatre

Duració: 100 min.
Preu: 15 €
(sense descomptes)

Silencio

De Juan Mayorga

Avance Producciones i Entrecajas
Producciones Teatrales
Amb un vestit d'etiqueta dins del qual no acaba de sentir-se
còmode, complint amb el preceptiu protocol, el dramaturg, o
potser una actriu amiga a qui ha demanat que el represente
en el solemne acte, ingressarà en l'Acadèmia amb un discurs
titulat Silencio.
Els seus oïdors són els altres acadèmics, amb els quals
comparteix estrada, i les persones -familiars, amics,
col·legues, autoritats, desconeguts…-que han vingut a
acompanyar-lo aquesta vesprada. Parlarà sobre el silenci en
la vida i en el teatre, potser també sobre el silenci en la seua
vida i en el seu teatre. I, sobretot, viatjarà per silencis teatrals
o literaris que han marcat la seua memòria i la seua
imaginació -el silenci d'Antígona, el de La casa de Bernarda
Alba, el de la Carta al pare, el de Woyzeck, el de La vida es sueño,
el de La més forta, el d’El Gran Inquisidor, el dels fràgils
personatges de Txékhov, el de les estranyes criatures de
Beckett, el de Sancho Panza…- i, arrossegat pel desig de
teatre, arribarà a interpretar-los com si estiguera en un
escenari.
Igual que als espectadors, aquests silencis poden enfrontar a
qui va escriure el discurs i a qui ara el pronuncia, amb els
silencis de les seues pròpies vides. Potser qui pronuncia el
discurs i qui el va escriure tinguen, a cada moment, la
temptació de callar. Potser el silenci, que suporta el discurs i
sobre el que el discurs indaga, pose el discurs en perill. I
potser el més valuós és, ﬁnalment, per damunt i per davall de
les paraules, poder escoltar junts el silenci.
Actriu: Blanca Portillo
Text i direcció: Juan Mayorga
Il·luminació: Pedro Yagüe
Escenograﬁa i vestuari: Elisa Sanz
Espai sonor: Mariano García
Disseny gràﬁc: Javier Portillo
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09 des

divendres

20 h

teatre
musical
Duració: 80 min.
Preus: 10, 12 i 15 €
(sense descomptes)

Kokkei

Arroz con Costra Producciones
i Cinella Producciones
Guió i direcció:
Marcos Altuve
Intèrprets:
Emma Lobo, Manuel
Soler, Marcos Altuve i
Carmela García
Vestuari i maquillatge:
Séréna Graziussi
Direcció de producció:
Marcos Altuve

Kokkei fusiona la dansa contemporània amb les tècniques
actorals del Mentiroso Extraordinario de Marcos Altuve.
Actors, actrius i ballarins professionals s'uneixen per a
desenvolupar les arts del moviment a través d'una història
que reﬂexiona sobre la innocència, la culpa, el poder i
sobretot l'amor.
En un xicotet poble situat en Teotihuacán, Oaxaca, Mèxic, es
veneren per tradició verges i altres sants mitjançant el
sacriﬁci de gallines negres.
Itke, un xiquet del poble, ha criat Kokkei des que era un
pollet. Ara s'ha convertit en una bella gallina negra.
Un dia, el pare d'Itke porta Kokkei al temple perquè,
conjurada i davant de Déu, complisca la seua missió. Itke la
pren abans que siga degollada i fuig lluny per a alliberar-la
en un gran corral. Va pensar que seria el millor, però no va
imaginar que això implicaria sacriﬁcar totes les gallines
negres del corral.
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10 des
dissabte
20 h

sarsuela

Duració: 120 min.
(amb entreacte)
Preus: 14, 18 i 20 €
(sense descomptes)

La rosa del
azafrán
Coral Il·licitana

La rosa del azafrán és una sarsuela en dos actes, adaptació
lliure de la comèdia de Lope de Vega El Perro del Hortelano,
amb música de Jacinto Guerrero. El llibret original és de
Federico Romero Sarachaga i Guillermo Fernández-Shaw
Iturralde. El tema és clàssic: l'amor entre dos personatges de
diferents classes socials. El nom de l'obra fa referència al fet
que l'amor és tan fràgil com aquesta ﬂor peregrina "que
brolla en eixir el sol i mor a hora foscant".
Repartiment:
Sagrario - Noemí Abellán
Catalina - Julia Bravo
Juan Pedro - José Martínez
Don Generoso - Diego Díez
Moniquito - Alex Más
Captaires, mossos, mosses, espigadores, taujans i sagals de la Coral
Il·licitana.
Direcció artística: José Luis Maestre
Decorats: Amigos del Arte
Vestuari: Coral Il·licitana
Regidora: María Asunción Amorós
Música: Orquestra Titular de Coral Il·licitana
Direcció musical: Christian A. Lindsey
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11 des

diumenge

19 h

teatre

Duració: 85 min.
Preus: 20, 22 i 24 €
(sense descomptes)

¡Que salga
Aristófanes!
Els Joglars

Un professor de clàssiques ha sigut destituït del seu càrrec en
una universitat i passa els dies en un centre de reeducació. Al
seu cap es mescla la realitat i la ﬁcció, cosa que li comporta
diferents conﬂictes amb la direcció del centre. Comença ací
un debat per a reﬂexionar sobre els límits de la moral i la
llibertat d'expressió. Estem exposats a una societat
sobreprotectora capaç de vetar continguts segons el parer
d'alguns, aquells que s'amaguen darrere d'unes plataformes
que els ofereixen total anonimat, les xarxes socials, les
fogueres de l'actualitat.
Posem el focus en la infantilització del món adult que
comporta viure en una il·lusió, en un Món Disney, on l'art ha
de ser correcte, fàcil i que no faça mal. Art vaselina.
No estem en un joc de bons i dolents, ni determinen la moral
a seguir, tractem d'il·luminar la falsedat de manera tan
evident que l’espectador mateix descobrisca una altra realitat
insospitada.
Artistes: Ramon Fontserè, Pilar Sáenz, Dolors Tuneu, Xevi Vilà,
Alberto Castrillo-Ferrer, Angelo Crotti.
Direcció: Ramon Fontserè.
Dramatúrgia: Els Joglars.
Direcció d’escena: Alberto Castrillo-Ferrer.
Assessora artística: Martina Cabanas.
Disseny d’il·luminació: Bernat Jansà.
Disseny de vestuari: Pilar Sáenz.
Disseny so: David Angulo.
Direcció tècnica: Pere Llach.
Escenograﬁa: Anna Tusell.
Attrezzo: Pere Llach, Gerard Mas.
Confecció de vestuari: Mª Àngels Pladevall, I.T.A.
Barrets: Nina Pawlowsky.
Producció executiva: Montserrat Arcarons.
Distribució: Els Joglars.
Premsa i comunicació: Oriol Camprubí.
Fotograﬁa: David Ruano Fotograﬁa, Sílvia Pujols Fotograﬁa.
Disseny gràﬁc: Nyam - Agència Creativa, Manuel Vicent.
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¡Que salga

Aristófanes!

Coproducción con:

16 des

divendres

20 h

circ

Duració: 60 min.
Preu: 10 €
(descomptes aplicables)

Paüra

Cia. Lucas Escobedo
Paüra és un espectacle d'humor. Li donem la mà a la Paüra i
ens l'emportem de companya a una aventura escènica per a
tots els públics amb música en directe.
La por mai ha sigut un bon conseller i, no obstant això, sovint
és el que ens mou a accionar. La por existeix i cohabita en
cadascun de nosaltres; desitgem no sentir-lo, però el portem
dins.
Ens endinsem en el llenguatge del pallasso, per a parlar de la
por amb riallada i poesia. Un concert teatral. Una peça
musical plena d'hilaritat.
Assistint a l'espectacle Paüra de la Cia. Lucas Escobedo estàs
col·laborant amb Pallassos Sense Fronteres. Moltes gràcies!
Direcció i dramatúrgia: Lucas Escobedo.
Ajudant de direcció: Joan Cusó.
Direcció i composició musical: Raquel Molano.
Intèrprets: Lucas Escobedo, Raquel Molano, Alfonso Rodríguez i Marta
Sitjà.
Veus en off: Amaia, Xavi i Mikel.
Responsable d’art i vestuari: Paloma Bravo.
Col·laboració disseny i construcció attrezzo: Escola Municipal d’Art i
Disseny de Terrassa.
Disseny iluminació: Juanjo Llorens.
Tècnic en gira: Rubén Franco.
Disseny de so i tècnic en gira: Óscar Guzmán.
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18 des

diumenge

19 h

humor

Duració: 80 min.
Preus: 18, 20 i 22 €
(sense descomptes)

#Quenonos
frunjanlafiesta
David Guapo

Que encara no has vist David Guapo en directe? Doncs no et
perdes #Quenonosfrunjanlaﬁesta. Un espectacle d'humor
familiar, en el qual Guapo ens parla de la seua peculiar visió
sobre la família, les relacions de parella i la tecnologia, entre
altres temes. Més que un monòleg, és un diàleg hilarant amb
tu, el seu espectador, combinat amb música, improvisació i
humor. David Guapo és, segurament, un dels millors
showmans d'Espanya i, sense cap dubte, el de major projecció.
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22 des
dijous
20.30 h

música

Duració: 90 min.
Preus: 12, 15 i 18 €
(sense descomptes)

Tennessee per
Nadal
Més de 40 anys d'èxits i desenes de cançons convertides en
grans himnes, milers de concerts i milions de discos venuts
fan que tinguen un gran reconeixement. Han aconseguit
nombrosos premis i reconeixements nacionals i internacionals.
Tennessee forma part de la història musical d'Espanya per
mèrits propis. Tenen en el seu haver una col·lecció de
números u impressionant: Te vi correr, Rama Lama Ding Dong,
Siempre lucharé por tu amor, Llueve en mi corazón... i tants
altres clàssics.
Amb la grandesa de les seues veus i harmonies perfectes,
s'enfronten al públic amb soltesa i mestratge per a oferir un
concert a cappella, tan exquisit com amé i alegre, en què
interpreten grans clàssics de Nadal i una selecció dels seus
grans èxits.
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01 gen

diumenge

19 h

música
clàssica
Duració: 100 min.
Preus: 20, 22 i 24 €
(consulteu descomptes)

Concert
d’Any Nou

Orquestra Simfònica
Ciutat d’Elx, OSCE
Director Titular: Mihnea Ignat

Com és tradicional, els espectadors tenen una cita l'1 de
gener amb la millor música clàssica en el Gran Teatre, de la
mà de l'Orquestra Simfònica Ciutat d'Elx.
El concert de música clàssica més popular de l'any arrancarà
al ritme de valsos vienesos i polques. No faltarà la indispensable melodia d’Al bell Danubi blau, de Johan Strauss (ﬁll) per
a donar la benvinguda a aquest 2023.
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02 gen
dilluns
17.30 h

teatre
musical
familiar

Duració: 80 min.
Preus: 14, 16 i 18 €
(sense descomptes)

Escena Familiar
per Reis

Direcció artística:
Pedro Pomares
Coreograﬁes:
Iván Miguel Arias
Caracterització i vestuari:
Ana Dolors Penalva
Escenograﬁa:
Pascal Fonts
Disseny art i xarxes:
Álvaro Ketto
Màrqueting i comunicació:
Susi Picó
Disseny de llums, mapping i
projeccions:
Santiago Molina
Producció executiva:
Amity Arts
Cap de producció:
Mari Carmen González
Espai sonor:
Peter Berger
Música original:
Pablo Flores, David
Miralles i altres.
Intèrprets de la Broadway
Theatre Company

Colombia, mi
encanto
CNTME i PeKebaila Kids

Dels creadors de l'autèntic Coco, el musical, ja vist per més de
400.000 espectadors amb plens absoluts, arriba el primer
tribut imbatible de la pel·lícula familiar més entranyable dels
últims temps. Un musical amb Encant!
Amb un repertori de cançons número u mundialment, a més
de temes originals i colombians, interpretat per un gran
elenc d'artistes que portaran a Elx la màgia d'aquest exclusiu
musical.
Colombia, mi encanto et farà formar part d'aquest màgic,
entranyable i divertidíssim món animat. Ballable, emocionant i amb grans veus en rigorós directe!
Visca la vida! Regala “Encant” per Nadal!
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03 gen
dimarts
17.30 h

teatre familiar
Duració: 75 min.
Preus: 13, 15 i 17 €
(sense descomptes)

Escena Familiar
per Reis

Sherlock Holmes
y el cuadro
mágico
Qelart.

Fa uns anys, un dilluns una mica ensopit, poc abans de
l'esmorzar, va sonar el telèfon de Sherlock Holmes. La
galtuda comtessa de Nata s'havia quedat petriﬁcada davant
un mig robatori: sí, el seu quadre preferit encara estava en el
seu lloc, però els colors s'havien esfumat.
Sherlock i Watson van observar les empremtes, la ﬁnestra,
els vidres trencats, van xuplar una mica la pipa, van tornar a
observar-ho tot, una vegada més, però amb la lupa… i res. No
es van assabentar que estaven davant un quadre màgic ﬁns
que es van posar les misterioses ulleres roges i blaves. Amb
aquestes posades, tot es va transformar i van poder travessar
el llenç, per a entrar en un món únic.
L'aventura està servida. Aconseguirà Sherlock Holmes
resoldre el cas abans d'arribar al blanc i negre? Qui serà, en
realitat, la xiqueta del quadre? Li escaurà bé la falda a
Moriarty quan es disfresse de l'àvia Joroña? Totes les
respostes, en el teatre.
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04 gen
dimecres
17.30 h

teatre familiar
Duració: 60 min.
Preus: 8 i 10 €
(sense descomptes)

Escena Familiar
per Reis

El villano de la
Navidad
La Compañía de Row
Elenc:
Adrià Soria, Violeta
Moreno, Quique
González, Paola Navalón.
Autor:
Omar Ruiz
Direcció escènica:
Sergio Escribano
Coach vocal:
Mary Porcar
Vestuari:
Mª José Doria
Il·luminació:
Quique González i Miguel
Sánchez
Escenograﬁa:
Kreant Escenografías
Disseny:
Monta Un Numerito
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Dins de la més brillant de totes les estreles, hi havia un poble
xicotet i tots els seus habitants adoraven el Nadal. Tots
excepte un, el Vilà, que vivia a la part alta d'una muntanya
amb el seu gos Max. Quan la xicoteta Lucy descobreix
l'existència d'aquest ésser i s'assabenta que tot el poble el
detesta, s'interessa per ell. Decideix carregar-se de valor per a
fer-li recuperar l'esperit nadalenc amb un regal. Llavors
descobreix que vol robar tots els regals dels xiquets i acabar
amb el Nadal. Podrà Lucy detindre els seus malvats plans?

El Villano de la Navidad és un espectacle musical replet de
moments d'allò més divertits que faran les delícies de tota la
família. Els més xicotets de la casa podran cantar i ballar al
costat dels personatges de l'obra, amb cançons originals i
temes nadalencs coneguts per tot el món. Sens dubte, El
Villano de la Navidad garanteix rialles i una mescla d'emocions
que ompliran de diversió i il·lusió els cors dels espectadors.

07 gen
dissabte
20 h

humor

Duració: 90 min.
Preu: 19,80 €
(sense descomptes)
No recomanat per a
menors de 13 anys.

Espíritu

Santi Rodríguez
Hi ha rialles després de la mort? Hi ha vida després de la
mort? És molt car? Hi ha veïns? Què em pose?
Espíritu no està basat en fets reals, però quasi. Santi
Rodríguez ha estat ja diverses vegades a puntet de “creuar a
l'altre costat”, així que, per si de cas, ja té la mudança
preparada. A més, està obstinat a demostrar-nos que està bé
riure quan tenim por, però que mai cal tindre-li por a riure.
Perquè si en aquesta vida les coses no són fàcils, imagina't
quan a penes sigues un Espíritu.
Santi Rodríguez ens mostra que tot el que hem esperat o
temut trobar-nos a l'altre costat és sorprenentment divertit.
Un espectacle que va més enllà de la comèdia, perquè és
comèdia del “més enllà”. Humor d'una altra dimensió.
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musical
Duració: 80 min.
Preu: consulteu en la
taquilla del Gran Teatre
i Instanticket

Peter, el musical
Theatre Properties

Torna a Espanya l'obra més aclamada de tots els temps: Peter,
el Musical. Una superproducció de Theatre Properties,
Atresmedia i Grup Eventix. Una nova posada en escena amb
l'última tecnologia teatral per a recrear la màgia d'aquesta
història llegendària.
Peter, el Musical torna al nostre país com mai abans s'havia
vist. Submergeix-te al País de Mai Més i reviu les aventures
amb tots els seus personatges.
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20 gen

divendres

20.30 h

música

Duració: 110 min.
Preus: 25, 30 i 35 €
(sense descomptes)

El Consorcio
Toda una vida
Per a parlar d’El Consorcio és inevitable remetre's a
Mocedades, ja que tots els seus integrants van pertànyer a
aquell grup, l'única formació hispana que ha venut més d'un
milió de còpies d'un senzill cantat íntegrament en castellà.
El Consorcio, format per Amaya Uranga, Estíbaliz Uranga,
Iñaki Uranga i Carlos Zubiaga, és el grup vocal per excel·lència del nostre país i els seus grans èxits romanen hui dia.
Les seues magníﬁques veus els van portar a conquistar un
Grammy Llatí en 2016. Aquest premi d'honor avala la brillant
carrera durant Toda Una Vida. En aquest tour podrem escoltar
una selecció dels seus 50 millors èxits.
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27 gen

divendres

20.30 h

musical

Duració: 90 min.
Preus: 32, 35 i 38 €
(sense descomptes)

Shuarma

Manuel
Escudero

Nacho
Campillo

Una noche de
amor desesperada.
Triana
Moon World Records

Un espectacle basat en les cançons del grup espanyol més
inﬂuent del rock de tots els temps i pares dels artistes més
importants que triomfen hui per tota la geograﬁa.
Un concert creat des del més absolut respecte i admiració cap
a la banda original sevillana, on la seua legió de fans i
seguidors en tot el país podran viure una cosa única, emotiva
i especial.
Tres cantants (Shuarma, Manuel Escudero i Nacho Campillo)
i una magistral banda fan seus els temes més grans de
Triana. Sota una posada en escena grandiosa es podran
escoltar les seues cançons més emblemàtiques: El Lago, Abre
la Puerta, Una Noche de Amor, Hijos del Agobio, Luminosa
Mañana, Tu Frialdad…
No deixeu passar la història!
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28 gen
dissabte
20 h

humor

Duració: 90 min.
Preus: 15, 17 i 19 €
(sense descomptes)

¿Por qué
no te callas?
Dani Mateo
Dani Mateo és un dels millors i més coneguts còmics i
presentadors del país. Presentador de Zapeando, col·laborador habitual d’El Intermedio, presentador de Roast Battle, ha
gravat xous en Comedy Central i El Club de la Comedia.
L’humor directe i àcid és el seu senyal d'identitat, no deixarà
indiferent ni als acomodadors.
Riure us farà lliures!!!
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Una habitación propia
De Virginia Woolf
Amb Clara Sanchís
62

Foto: © Carsten Windhorst

Rufus Wainwright
Unfollow the Rules Tour
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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.
Gran Teatre
Carrer Kursaal, s/n
03203 Elx (Alacant)
www.elx.es

Llotges

Llotges

Tel. Taquilla: 966 658 147

Paradís

Amfiteatre

Localitats d’escassa visibilitat
Descomptes*

Modalitat

Espectacles

1

30%

Targeta Daurada

Tots*

3

20%

Professors i alumnes de Dansa (acadèmies de Dansa i conservatoris)

Dansa*

4

20%

5

20%

Professors i alumnes de Música (conservatoris)

2

6

7

30%

20%

20%

Carnet Jove

Música clàssica*

Grups escolars (a partir de vint persones)

Tots*

Associacions culturals (a partir de vint persones)

Tots*

Família nombrosa

* Excepte en els espectacles indicats en el programa.
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Tots*

Tots*

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.

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.

• Per a la modalitat 7 caldrà estar en possessió
del Carnet de família nombrosa.

4. Guardeu les vostres entrades durant la
representació; podran ser requerides pel
responsable de la sala.

• 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.

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.

• 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.

8. No està permés l’ús de telèfons mòbils,
punters làser i equips de gravació no autoritzats.

• Els descomptes sempre s’aplicaran en la
taquilla del Gran Teatre.

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.

• 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.

9. Prohibit l’accés d’animals a excepció dels
gossos guia.

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.
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