OCT2022 > GEN2023

Programació
OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

GENER

01, dissabte | 22.00 h
Cicle de música “Ángel Alfosea”

18, divendres | 21.00 h
Cicle de màgia

03, dissabte | 22.00 h | Música

“What?!”
Ximo Ilusionista

13, divendres | 21.00 h
Cicle de comèdia

02, diumenge | 19.00 h | Música

Javier Díez
Presentació de l’àlbum
“Rojo Vivo”

19, dissabte | 22.00 h
Cicle de música “Ángel Alfosea”

09, divendres | 21.00 h
Cicle de màgia

Subze
Caravaca & Rigor Mortis
Orquestres“Com una
Guitarra” i “Iberian
Folk Ensemble”
07, divendres | 22.30 h
Gira Vibra Mahou

Arde Bogotá

08, dissabte | 22.00 h | Música

Fraskito
Presentació del disc
“Celebración”

Iberia Sumergida
Tribut a Héroes del
Silencio
20, diumenge | 19.00 h
Cicle de teatre en valencià

El mètode Grönholm
25, divendres | 22.00 h
Cicle de teatre en valencià
Commemoració del Dia Contra la
Violència de Gènere

Santiago Campillo Trío

Fer-te el sopar i altres
delícies
La Subterránea

15, dissabte | 20.00 h
Cicle de teatre en valencià

26, dissabte | 20.00 h
Cicle de màgia

14, divendres | 22.00 h
Cicle de música “Ángel Alfosea”

Germans
Esclafit Teatre
20, dijous | 20.30 h
Música en valencià

XVII Mostra de Música
en Valencià, Verdcel
20, dissabte | 22.00 h | Música

Julia Medina
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Jeff Toussaint
“El hipnotista”

Gala de màgia
presentada per
Pier Laconi

10, dissabte | 22.00 h | Música

Canco Rodríguez
El Rock and Roll ha
muerto

16, divendres | 22.00 h
Cicle de música “Ángel Alfosea”

Montana Stomp
17, dissabte | 22.00 h
Cicle Llotjazz

Pasapogas Hammond
Quartet
23, divendres | 20.00 h | Música

Concert de Nadal
Coral Il·licitana

29 i 30, dijous i divendres | 18.00 h
Rock familiar

Gatetemon
Gala de Nadal
III Edició

Murcianos 3, el
despertar de la huerta
14, dissabte | 20.00 h
Música

Coral amics cantors
20, divendres | 21.00 h
Cicle de comèdia

Monòlegs a la carta
Pepe Cespedes,
Kalderas, David
Domínguez
i Rubén Serrano
21, dissabte | 22.00 h
Música

Raíces Latinas
27, divendres | 21.00 h
Cicle de comèdia

Fabiolo Connection
amb Rafa Maza
28, divendres | 20.00 h
Dansa i música de l’Índia

Raga Tala Dance Music
Sazed Ul Alam, Joan
Fonfría i Nuria Cabo
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OCTUBRE | Dissabte 1 | 22.00 h

OCTUBRE | Diumenge 2 | 19.00 h

Subze
Caravaca & Rigor Mortis

Orquestres “Com una
Guitarra” i “Iberian Folk
Ensemble”

Cicle de música “Ángel Alfosea”

Música

PREU: Consulteu en les ticketeres
Venda d’entrades: giglon.com i cersamusic.com/subze

Miguel Ángel, conegut com Subze,
és un xic d’Alacant, nascut en 1989,
que actualment és un dels majors
referents nacionals de la música
urbana a Espanya i un dels cantants més prometedors de l’escena. Entre els seus majors assoliments es troben diversos premis
nacionals. El premi Zapping a millor
iniciativa en Internet 2018 per la
seua cançó “Stop Bullying”, premi
atorgat per l’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de
Catalunya. I també el premi a Millor
Projecte Audiovisual pel videoclip
“El Poder del Perro”, atorgat per
Formación Atresmedia.
4

PREU: 5 €

Orquesta Com Una Guitarra (Elche)
Iberian Folk Ensemble (Petrer)

Centre cultural La Llotja, Elche
2 de octubre, 19,00h

L’orquestra Com Una Guitarra d’Elx,
amb el seu director Miguel García
Ferrer, torna a escena per a proposar-nos un viatge musical en companyia de l’orquestra convidada
Iberian Folk Ensemble de Petrer que
dirigeix Pepe Payá. Cita imprescindible per als amants de la música,
de la guitarra i de passar una estona
molt agradable amb nosaltres.
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OCTUBRE | Divendres 7 | 22.30 h

NOVEMBRE | Dissabte 8 | 22.00 h

Arde Bogotá

Fraskito
Presentació del disc
“Celebración”

Gira Vibra Mahou

Música

PREU: 20 € + gastos anticipada / 25 € en taquilla
Venda d’entrades: www.exoplaneta.es

PREU: 10 €

“CELEBRACIÓN” és una festa. Una
festa popular on comparteixen esArde Bogotá ha fascinat el públic i
crítica després del seu espectacular
“tot venut” en la madrilenya Sala La
Riviera, i estan immersos en una gira
amb més de 60 dates. Ara, amb la
il·lusió que sempre han manifestat,
fan la seua presentació en la Sala La
Llotja d’Elx. Ha passat poc més d’un
any des que Arde Bogotá va publicar el seu àlbum debut “La Noche”,
editat en 2021 amb Sony Music, i un
poc més de tres anys des que feren
aparició en escena amb un primer
single, aquella cançó d’amor i atac
del Pokémon Geodude anomenada
“Antiaéreo”, que els va fer xafar fort
i cridar l’atenció de la indústria musical nacional. Es tractava de l’avançament d’un EP anomenat “El Tiempo
y la Actitud”
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pai el flamenc mediterrani de Fraskito amb la música tradicional valenciana del mestre Tobal Rentero,
creant la germanor entre dues cultures d’orígens dispars, però unides
en el temps per la terra que les sosté
i la mar de la qual beuen.
Amb lletres rebuscades en la Fonoteca Valenciana o al Camp d’Elx,
d’altres inspirades en poemes d’Oliverio Girondo o Quevedo, i alguna
versió memorable, Fraskito construeix, com ja és habitual, una obra
eclèctica, sense por a què diran,
intima i universal.
En tots els temes es pot sentir un
agermanament absolut. Tot flueix,
sense esforç, com si es tractara del
que realment és, només música.
Molta música per a celebrar.
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OCTUBRE | Divendres 14 | 22.00 h

OCTUBRE | Dissabte 15 | 20.00 h

Santiago Campillo Trío
en Concert

Germans
Esclafit Teatre

Cicle de música “Ángel Alfosea”

Cicle de teatre en valencià

PREU: 10 €

PREU: 10 €

GERMANS és una comèdia de Pasqual Alapont, amb tot el que això implica: situacions i diàlegs hilarants,
amb aquell punt de tendresa i risc
que tenen els seus textos. Dos germans, Paco i Gaspar, es troben per

GERMANS
de Pasqual Alapont
amb Alberto Baño i Morgan Blasco
Direcció: Iván Jiménez

Santiago Campillo i la seua banda
interpretaran cançons pertanyents
al seu extens repertori. S’hi inclouen
temes del mateix Santiago i adaptacions al castellà dels grans mestres del BLUES i el ROCK.
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a vendre la casa i arreglar l’herència
familiar, arran de la mort del pare,
esdevinguda uns mesos abans. Des
que Paco va emigrar a Colòmbia
amb Montse, tot just s’havien vist
una vegada, i ja han passat vint-icinc anys. Mentrestant, han ocorregut moltes coses, cadascú ha fet la
seua vida. Tanmateix, els dos continuen ancorats en el temps que van
compartir i en la relació d’amor-odi
que van mantenir amb el pare. Per
rememorar els vells temps, Gaspar
proposa anar a pescar a l’escullera
on anaven amb el pare i on aquest,
que de jove havia estat treballant
a França, els cantava cançons del
chansonniers francesos. Però darrere d’aquesta cerimònia dolça de
l’evocació s’amaga la necessitat
de passar comptes. Mentre sopen
i preparen els ormejos de pesca,
apareix un tàper que conté alguna
cosa misteriosa. Una caixa de Pandora que amaga tot d’emocions,
records (vergonyosos i plaents), que
s’escampen i reobren les ferides i les
complicitats sentimentals...
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OCTUBRE | Dijous 20 | 20.30 h

OCTUBRE | Dissabte 22 | 22.00 h

XVII Mostra de
Música en Valencià
Verdcel

Julia Medina

Música en valencià

Música

Entrada golden: 38,50 € (inclou accés a prova de so, conéixer l’artista i foto)
Entrada general: 17,60 €

Entrada gratuïta

Julia Medina ve de San Fernando,
Cadis, i porta Andalusia en les venes.
La seua manera de veure la vida i de
sentir-la es tradueix en cançons perquè des de ben joveneta és aficionada a plasmar vivències, sentiments i
idees en cançons. La inspiren els assumptes propis de la seua generació i
també els del cor. A la seua casa sempre va haver-hi música, els seus pares

VerdSions és un concert d’adaptacions al català de temes del pop i la
cançó internacional, tot passant pel
tamís verdcelià: Cindy Lauper, Nirvana, Los Planetas, Depeche Mode,
El Último de la Fila, The Verve,
Smashing Pumpkins, Dominique A,
REM, o Francesco de Gregori.
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canten i toquen els dos i això li marca
a un. Ja de xicoteta es va apuntar al
cor i actuava en els festivals escolars.
En l’adolescència formà el seu primer
grup “Al otro lado” juntament amb Ramon i Salvi i fins i tot van participar
en un concurs en el qual van quedar
segons. Un poc més endavant formà
part d’una banda de Metall, Saurom,
i participà en un disc acústic titulat La
Magia de la Luna. La seua trajectòria
musical ja ve des de lluny i els escenaris, estudis i sales d’assajos no li
eren alienes quan en 2018 va participar en Operació Triomf. Enguany ha
vist la llum Epicentro, el nou disc de
Julia Medina, amb el qual es consolida com una de les cantautores del
pop en espanyol. Després de l’èxit
de la presentació del disc on interpretà i desgranà la creació de les
seues noves cançons, aquest 2022
es ve Epicentro, la gira de Julia que
el seu públic estava esperant. Amb
el repertori que li atorguen els seus
dos discos editats ens farà vibrar en
directe com mai.
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NOVEMBRE | Divendres 18 | 21.00 h

NOVEMBRE | Dissabte 19 | 22.00 h

“WHAT?!”
Ximo Ilusionista

Iberia Sumergida
Tribut a Héroes
del Silencio

Cicle de màgia

Cicle de música “Ángel Alfosea”

PREU: 11 € anticipada / 13 € Taquilla
Venda d’entrades: zetaefeproducciones.compralaentrada.com/eventos

PREU: 13,20 €
Venda d’entrades: www.lomasticket.com

Ximo és un mag actual, divertit i
que interacciona molt amb el públic, improvisant i fent de cada
actuació única i diferent, adaptant
sempre l’espectacle als espectadors presents.
En la seua curta, però intensa trajectòria, compta amb actuacions en
una de les més prestigioses sales
de màgia d’Europa, la “Sala Houdini” de Madrid. En el 2019 feu el seu
gran salt passant pel programa televisiu GOT TALENT XOU 5a edició,
on deixà gran empremta al jurat.
Tornaràs a il·lusionar-te com quan
eres xiquet.
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Iberia Sumergida és un grup madrileny que ret homenatge a una de
les bandes de Rock Iberoamericà
més importants de tots els temps,
Héroes del Silencio. La Banda tribut Iberia Sumergida, formada en el
2007 amb la intenció de portar als
escenaris les emocions, els sentiments i la força que tenen dins les
cançons d’Héroes del Silencio.
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NOVEMBRE | Diumenge 20 | 19.00 h

NOVEMBRE | Divendres 25 | 22.00 h

El mètode Grönholm

Fer-te el sopar i altres
delícies
La Subterránea

Cicle de teatre en valencià

Cicle de teatre en valencià

Amb Rebeca Valls, Jordi Ballester,
Ferran Gadea i Diego Branguinsky
PREU: 10 €

“El mètode Grönholm” és una sàtira
sobre el món dels processos de selecció de personal. Quatre aspirants
a un càrrec d’alt nivell en una de les
més prestigioses empreses multinacionals es presenten per a la prova
definitiva. Aquesta segueix un pro-
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cediment gens convencional: el mètode Grönholm. Els aspirants s’enfrontaran conjuntament a una sèrie
de “jocs” cruels, basats en tècniques
reals de selecció de personal. Les
absurdes proves proposades pels
psicòlegs de l’empresa es converteixen en un combat on la feresa i la
falta d’escrúpols semblen no tindre
límits. No obstant això, el primer pas
de rosca dels molts que conté l’obra
és quan se sap que un dels quatre
és en realitat un empleat de la companyia, al qual hauran de descobrir.
Però és només el principi, el detonant de la comèdia, en la qual els
jocs i els paranys continuaran i obligaran cadascun dels personatges a
confessar fets íntims de les seues
vides, i els altres hauran d’esbrinar
si aquests són veritat, o només una
estratègia per a aconseguir l’objectiu principal: fer-se amb el càrrec al
qual aspirem. L’obra il·lumina, amb
un humor cru, una època en la qual
l’atur i la precarietat laboral són una
autèntica maledicció.

Commemoració del Dia Contra
la Violència de Gènere
PREU: 5 €

Fer-te el sopar I altres delícies
parla de com ens necessitem, ens
cuidem i com som capaços d’oblidar-nos per acompanyar l’altre.
En un món en el qual la violència i
la individualitat prenen el protagonisme, l’espectacle posa la mirada
en el lloc contrari per a reflexionar
sobre la nostra natura i les nostres
contradiccions.
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NOVEMBRE | Dissabte 26 | 20.00 h

DESEMBRE | Dissabte 3 | 22.00 h

Jeff Toussaint
“El Hipnotista”

Javier Díez
Presentació de l’àlbum
“ROJO VIVO”

Cicle de màgia

Música

PREU: 16,50 € Anticipada / 18 € Taquilla
Venda d’entrades:
zetaefeproducciones.compralaentrada.com/eventos

PREU: 15 €

“L’Hipnotista” és una recopilació del
millor creat per l’artista dels seus
tres primers espectacles d’hipnosi
col·lectiva: “Una xicoteta nit hipnòtica”, “Reflexos del subconscient” i
“Intruder”.
Portarà el públic a estar meravellat
amb el poder de la ment i a gaudir
plenament amb un espectacle còmic i misteriós d’autèntica hipnosi
de masses que no deixarà a ningú
indiferent, però sempre mantenint
el respecte als voluntaris i al seu
públic.
Un espectacle d’hipnosi col·lectiva
on els espectadors veuran realment
per primera vegada el poder de la
ment creativa dels voluntaris i de la
seua pròpia.
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El cantautor il·licità Javier Díez presenta el seu segon treball d’estudi
“Rojo vivo”, un disc multicolor, amb
cançons intenses que estripen i esmicolen cadascuna de les emocions.
Les seues lletres conten històries de
tots i de ningú, sobre l’odi, l’amor, la
vida, la mort. Els seus concerts es
caracteritzen per la seua amalgama
musical, però sobretot, per traspassar aquella quarta paret que distancia el públic de l’artista, i el converteix en un integrant més de la banda
que l’acompanya. Al piano o a la guitarra, Javier Díez farà un repàs de la
seua vida musical i interpretarà nous
temes i cançons que va compondre
per a altres artistes, alguna d’aquestes juntament amb els seus amics,
altres cantants. Sens dubte, serà un
concert que no et deixarà indiferent.
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DESEMBRE | Divendres 9 | 21.00 h

GENER | Dissabte 10 | 22.00 h

Gala de Màgia
presentada per
Pier Laconi

Canco Rodríguez
El Rock and Roll ha
muerto

Cicle de màgia

Música

PREU: 11 € anticipada / 13 € taquilla
Venda d’entrades: zetaefeproducciones.compralaentrada.com/eventos

PREU: 19,50 €

La Gala de Màgia és un espectacle
amb diverses disciplines màgiques
per a tots els gustos i edats. Serà
presentada pel mag de les bombolles de sabó, Pierpaolo Laconi, conegut com Whitedream i que compta amb un Guinness World Rècord.
Un número u als comandaments
d’aquesta GALA de MÀGIA.
Tots els assistents podran gaudir de
la màgia dels millors mags en l’actualitat en la seua disciplina. I com a
colofó a aquesta festa de la màgia,
WHITEDREAM, un dels millors mags
de les bombolles de sabó del món,
ens delectarà amb una pinzellada
del seu espectacular xou.
Un espectacle per a tota la família.
No te’l pots perdre!!
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Ajornat

NOVA DATA

29 d’Abril
2023

El rock and roll ha mort i estem de
dol. Canco Rodríguez torna a escena amb un enèrgic espectacle dirigit
per Víctor Conde en el qual ens ofereix l’oportunitat de donar un últim
adeu a aquest gènere popular que
no va aconseguir sobreviure més de
dues dècades del nou mil·lenni.
“El rock and roll ha mort” és un viatge a través de la història del rock
and roll i de la pròpia vida de l’actor, carregat d’anècdotes, humor,
passió i llegendes de la música. El
xou ens ofereix un interessant i divertit recorregut des de 1950, amb
l’aparició d’aquest gènere, fins als
nostres dies... dècada a dècada...
Sens dubte, una experiència en la
qual descobreixes, aprens, connectes i rius sense adonar-te’n.
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DESEMBRE | Divendres 16 | 22.00 h

DESEMBRE | Dissabte 17 | 22.00 h

Montana Stomp
Presentació del seu
primer disc

Pasapogas Hammond
Quartet

Cicle de música “Ángel Alfosea”
PREU: 15 €

Montana Stomp presenta el seu primer disc homònim, gravat en 2022.
Un directe potent i amb classe. Una

descàrrega d’energia Rock and roll
amb sabor de carreteres americanes i tocs clàssics, però amb un
so actual. La banda naix quan es
creuen els camins de cinc músics
que, després de girar i gravar per
a nombrosos artistes, decideixen
plasmar en aquest àlbum les seues
inquietuds compositives.
El disc, també anomenat Montana
Stomp, està tintat per influències
que van des del Southern Rock
americà i el British Blues al so del
rock ‘70s, combinant riffs esmolats
amb bons grooves i una potent veu.
La seua música no sols s’escolta.
Les cançons de Montana Stomp fan
olor de gasolina i conten històries
del dia a dia, de lluita i superació.
En directe és una banda explosiva,
amb una energia contagiosa i un
clar principi: el seu Rock and roll és
de tots i per a tots.
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Cicle Llotjazz

PREU: 12 €

Pasapogas tenen tots els trets del
clàssic combo de r&b carregat de
groove, amb temes senzills de ball
que recorden a vegades organistes de l’era pre-Smith, seguidors
de la faceta més r&b de “Wild” Bill
Davis, com Bill Dogget. Exploten el

típic format de quartet amb orgue,
guitarra, bateria i saxo-flauta travessera. Realment, els matisos del seu
so es troben més prop del soul que
del jazz, i ens fan pensar que entre
les seues influències més pròximes
es troben bandes com Billy Larkin &
the Delegates. Per descomptat, no
podia faltar en l’alquímia estilística
el llegat Memphis-Stax amb Booker
T. Jones i els Mg’s al capdavant.
Arranjaments de concepció minimalista, allunyats de virtuosismes,
però molt efectius de cara a l’oïdor.
On encaixa aquest quartet de músics il·licitans?... Perquè sens dubte haurien encaixat perfectament
en l’escena modernista londinenca
dels 60, tradicional devoradora de
sons negres i músiques instrumentals, Booker T & Mg ‘s, Jimmy Smith,
Jack McDuff, Jimmy McGriff... artistes que en el seu moment eren molt
cobejats pels “connaisseurs” i que
en el repertori de directe del quartet abunden. Pasapogas són, sense
més, el típic exponent del so club.
Mod jazz en estat pur!!
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DESEMBRE | Divendres 23 | 20.00 h

DESEMBRE | Dijous 29 i divendres 30 | 18.00 h

Concert de Nadal
Coral Il·licitana

Gatetemon
Gala de Nadal
III Edició

Música

Rock familiar

PREU: 5 €

PREU:10 €
Gatetemon torna aquest Nadal amb
la seua mítica Gala Nadalenca, i
aquesta vegada ho fa amb un es-

pectacle molt especial. Després de
l’èxit de les edicions anteriors, Gatetemon torna a l’escenari per a salvar
el Nadal... i necessiten la teua ajuda
per a això!
Serà una vetlada de música i veus
en directe a ritme de ROCK per a
interpretar els temes favorits de tota
la família: cançons de sèries i pel·lícules que transportaran xiquets,
xiquetes i adults als seus mons favorits de la infància. Descobreix, a
més, els temes originals de Gatetemon i les seues versions de clàssics
nadalencs amb més ritme que mai!
Tot això amb col·laboracions especials, animació, humor, confeti, i
moltes sorpreses més.

Concert a càrrec de la coral més antiga de la ciutat d’Elx amb un repertori
de cançons típiques nadalenques.
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Uneix-te als gatets més rockers de
la galàxia i celebra el Nadal en família de la millor forma possible: amb
música i diversió!
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GENER | Divendres 13 | 21.00 h

GENER | Dissabte 14 | 20.00 h

Murcianos 3, el
despertar de la huerta

Coral Amics Cantors

Cicle de comèdia

Música

PREU: 13,20 € anticipada / 15 € taquilla
Venda d’entrades: zetaefeproducciones.compralaentrada.com/eventos

“MURCIANOS 3, el Despertar de
la Huerta”. Torna el millor espectacle de monòlegs amb segell
100% murcià. JAIME CARAVACA,
JAVI CHOU i MARCO ANTONIO,
aquests còmics murcians, tornen
novament als escenaris per a oferir
un espectacle únic i divertit.
Si has tingut l’oportunitat de veure
la seua evolució en cada espectacle, aquest és, sens dubte, el millor.
Amb ells torna la millor comèdia
100% murciana. No esperes un
xou típic de monòlegs.
24

PREU: 5 €
Fundada en 1987, el seu primer director fou el Sr. Gaietà Sempere.
Són nombrosos els certàmens en
els quals ha participat, i ha obtingut
primers premis i reconeixements.
Entre tots aquests, cal destacar els
de Nadales Vila de Rojals, Havaneres

de Totana, cançó Marinera de San
Vicente de la Barquera, Polifonia sacra de Crevillent i Concurs Nacional
de corals “Antonio José” de Burgos.
També ha realitzat intercanvis culturals amb corals de Sevilla, Granada,
Bram (França), Montefiore dell’Aso
(Itàlia), Cantàbria, Eivissa, Melilla, Almansa, Iecla, Utiel, Consuegra, Biar,
Oriola, Rafal, Finestrat, i Montfort.
Des del 2003, participa anualment
en la representació de l’obra “El bautizo del Moro”, en el Gran Teatre d’Elx.
Des de 1988, la Coral Amics Cantors
organitza cada any a Elx el Festival
de Santa Cecília, patrona de la música, amb la participació de totes les
agrupacions musicals de la localitat.
Des de 1992, la dirigeix la Sra. Rosario Torres Salinas, professora d’oboé
i cor del Conservatori Professional
d’Oriola, que amb el seu esforç i
professionalitat ha aconseguit un
gran nivell musical amb cantors no
professionals.
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GENER | Divendres 20 | 21.00 h

GENER | Dissabte 21 | 22.00 h

Monòlegs a la carta

Raices Latinas

Cicle de comèdia

Música

PREU: 16,20 € anticipada / 18 € taquilla
Venda d’entrades: zetaefeproducciones.compralaentrada.com/eventos

PREU: 10 € a benefici de diferents ONG

Amb Pepe Cespedes,
Kalderas, David Domínguez
i Rubén Serrano

26

MONÒLEGS A LA CARTA és un espectacle d’humor en el qual oferim
grans plats a degustar per l’espectador. Cada plat generarà un milió de
sensacions i pessigollejos abdominals que faran que les seues mandíbules no paren de fer riallades, o
dit d’una altra manera, de riure i de
gaudir d’una vetlada inoblidable.

Debut del conjunt musical “Raices
Latinas”, que interpreta de manera
atrevida, i amb estil propi, boleros
de tota la vida, endinsant-se en la
música llatinoamericana, amb un
repertori del grat de tot el públic.

Cada nit serà diferent, això si, sempre seran còmics d’estrela Michelin
de l’humor. Gaudeix d’aquesta nit
de monòlegs amb les grans estreles de la comèdia junts en una nit
perfecta per a gaudir d’una hora i
mitja de rialles.

Aquesta actuació té caràcter benèfic i el preu de l’entrada és de 10
euros. El benefici obtingut serà
destinat, a parts iguals, a Creu Roja
Espanyola, Asil Llar Sant Josep
d’Elx i al Centre d’Acollida “Caseta
de Repòs” d’Elx.
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GENER | Divendres 27 | 21.00 h

GENER | Dissabte 28 | 20.00 h

Fabiolo Connection
amb Rafa Maza

Raga Tala Dance Music
Sazed Ul Alam, Joan
Fonfría i Nuria Cabo

Cicle de comèdia

Dansa i música de l’Índia

PREU: 19,80 € anticipada / 22 € taquilla
Venda d’entrades: zetaefeproducciones.compralaentrada.com/eventos

PREU: 15 €

FABIOLO, el “pijo” més irreverent
dels cinc continents, és contractat

per a fer classes de tenis a la filla
del xeic d’un poderós emirat àrab.
Subjugat per una atmosfera de mil i
una nits, el nostre “pijo” preferit descobrirà el misteri dels algorismes,
hackers que es fan passar per xeics
i allò que s’amaga darrere d’un món
tecnològic que ens obliga a estar
connectats a una doble realitat.
Estàs fart de ser un “looser”?... Té
sentit aspirar a ser “winner” o com
a màxim només ens queda ser “loosers de colors” en el pou d’un big
data sense fons? A què esperes
aleshores per a fer la teua pròpia
travessia pel desert? Fabiolo t’espera amb la seua classe i la seua raqueta, només necessita les teues pilotes (de tenis). Connecta’t i deixa’t
orientar cap al futur més tecnofashion, perquè futur i orient sempre
estigueren pròxims.
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Una fusió d’improvisació musical i
dansa. RAGA TALA DANCE MUSIC
és un recital de sitar i tabla, a
càrrec de Sazed Ul Alam (Bangladesh) i Joan Fonfria (Espanya), que
ens acosta al meravellós món dels
ragas, acompanyat del ball kathak
de Nuria Cabo (Espanya), subtilment influenciat pels moviments de
la dansa contemporània.
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La sala cultural La Llotja agraeix la vostra
cooperació per al bon desenvolupament
de les representacions

Equip de la sala La Llotja

-Una vegada començada la representació no es permet l’accés a la sala,
ni serà motiu per a la devolució de l’import de l’entrada, per la qual cosa
preguem sempre puntualitat.
-L’únic motiu per a la devolució de l’import de les localitats és la suspensió
de la representació.
-En virtut de la legislació vigent, no es pot fumar en l’interior de l’edifici.
Així mateix, està prohibit consumir aliments dins de la sala.
-En compliment dels drets de tots els artistes que intervenen en la representació i dels espectadors, no està permés realitzar cap tipus de captació sonora o visual, sense expressa autorització prèvia.
-Us recordem que abans d’entrar a la sala heu de desconnectar els telèfons mòbils, alarmes de rellotges i agendes electròniques.
-Aquest programa està subjecte a possibles variacions.
-Les dades que figuren en el programa han sigut facilitades pels mateixos
artistes o, si és el cas, pels seus representants. Qualsevol canvi que s’hi
produïsca serà fet públic a través dels mitjans de comunicació.
-En qualsevol cas, la responsabilitat sobre els actes organitzats per entitats alienes a l’Ajuntament d’Elx correspon als promotors.
-En les entrades amb descomptes se sol·licitarà l’acreditació oportuna.
-Els menors han d’estar acompanyats per adults.
-En compliment del Pla d’Emergències, cada persona, tinga l’edat que tinga, ocupa una localitat de la sala, així s’evita l’excés de l’aforament.
-L’organització no es responsabilitza de les opinions i els comentaris realitzats pels artistes durant el desenvolupament de l’espectacle.
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Alcalde
Carlos González Serna
Regidora de Cultura i Joventut
Marga Antón Bonete
Programador
Julián Sáez Pérez
Cap Tècnic
Miguel Angel Amorós Parreño
Personal Espai Escènic
Juan José Claramonte
Tomás Soler
Taquilleres
M. Asunción Montenegro
M. Dolores Bru
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Plaça de La Llotja
Barri d’Altabix.
Elx

Venda d’entrades
Instanticket.es
Taquilla Gran Teatre i en la
taquilla de La Llotja una hora
abans de cada espectacle.

ELX.ES

