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FEBRER  

10, divendres | 20.00 h
Cicle de teatre en valencià
Professor Lazhar 
La dependent
11, dissabte | 18.00 h 
Cicle de màgia
Cuidado con el mago
El mago Josemari
13, dlluns | Matinal
Cicle de teatre en valencià
Shoes
Esclafit Teatre
14, dimarts | Matinal
Cicle de teatre en valencià
@Rita_Trobador
Esclafit Teatre
15, dimecres | Matinal
Cicle de teatre en valencià
El verí del teatre
Esclafit Teatre
18, dissabte  | 20.00 h
Cicle de música “Ángel Alfosea”
Carles Soler en concert
25, dissabte | 22.00 h | Música
Azúcar Moreno
27, dilluns / 28, dimarts  | Matinal 
Teatre infantil
Ciencia Divertida
Talleralia

MARÇ  

01, dimecres / 02, dijous  | Matinal 
Teatre infantil
Ciencia Divertida
Talleralia 
03, divendres | Matinal
Teatre en anglés
“The Wild, Wild West” 
“The Sword in the Stone”
Face 2 Face
04, dissabte  | 19.00 h
Cicle de màgia
Es posible lo imposible 
Joan Vidal
11, dissabte | 20.00 h
Cicle Llotjazz
Les Ducs du Swing 
& Eva Slongo 
18, dissabte | 22.00 h 
Música clàssica
Ensemble de la 
Mediterrània
Orquestra de Joves de la
Província d’Alacant
24, divendres | 20.00 h | Teatre
Degenérate mucho
Las XL
25, dissabte | 17.00 h | Música
Pre-Party Festival 
“Vuelven los 90”

Programació 
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ABRIL  

01, dissabte | 22.00 h 
Cicle de música “Ángel Alfosea”
Javier Baeza, Salto al vacio
14, divendres | 20.00 h | Sarsuela
Agrupació Lírica 
José Chazarra
15, dissabte | 18.00 h | Màgia
Mucha magia y
pocas nueces
El Mago Josemari, 
Adrián Carratalá 
i Kateryna Muzychuk
22, dissabte | 17.00 h | Música 
Glas, Pop Fiction Party 
28, divendres | 22.00 h 
Cicle Llotjazz
Dia Internacional del Jazz
Nacho Casado, Disco bleu
29, dissabte | 22.00  | Comèdia
El Rock & Roll ha Muerto
Canco Rodríguez

MAIG  

06, dissabte | 19.30 h 
Recital de poesia
Dejadme la esperanza
Homenatge a Miguel 
Hernández
Emilio Gutiérrez Caba 
i Luis Santana 

13, dissabte | 22.00 h
Cicle de música “Ángel Alfosea”
Mind’s Doors
The Edge Of The World
20, dissabte /  21, diumenge
20.00 h | Teatre
Village
Aula de Teatre de la 
Compañía Clásica de 
Comedias
27, dissabte | 22.00 h | Música 
Suéltate el pelo
Tribut a Hombres G



54

Monòleg de teatre adreçat a públic 
jove i adult, basat en l’obra Bashir 
Lazhar (2002) d’Évelyne de la Che-
nelière, amb direcció de Gemma Mi-
ralles i interpretat per Vicent Pastor.

Un home d’origen algerià treballa 
en una escola quebequesa com a 
professor substitut. Més enllà del 
xoc de cultures, el contacte amb els 
estudiants de sisé el confronta a un 
esdeveniment violent que va viure 
fa poc. Ocupat a recompondre la 
seua personalitat, es lamentarà de 
la injustícia i la incomprensió de les 
autoritats escolars.

Bashir Lazhar és una oda al coratge i 
a la supervivència.

Professor Lazhar 
La dependent

FEBRER | Divendres 10 |  20.00 h

Cicle de teatre en valencià
PREU: 5 €

Un espectacle de màgia familiar 
divertida i participativa de la mà de 
l’actual PREMI NACIONAL DE MÀ-
GIA INFANTIL.

Seràs l’elegit per a realitzar el repte 
màgic, fi car-te en una urna amb un 
vendaval o tallar-te per la meitat?
Josemari Alcázar posa en escena 
un xou on el més important és sor-
prendre’s i divertir-se.

Cuidado con el mago 
El mago Josemari

FEBRER | Dissabte 11  | 18.00 h

PREU: 10 €
Venda d’entrades: www.giglon.es

Cicle de màgia
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@Rita_trobador
Esclafit Teatre

FEBRER | Dimarts 14  | Matinal

Cicle de teatre en valencià

Entrada concertada amb centres educatius

Què té en comú Azalais, una poe-
tessa occitana (trobairitz) nascuda 
l’any 1146 amb Sor Isabel de Villena, 
l’abadessa del Convent de la Trinitat 
durant el segle XV? I totes dues, què
tenen a veure amb Rita, una youtu-
ber que carrega sobre l’esquena el 
pes de 5000 anys d’història? Tres 
dones. Tres mirades en el temps que, 
en el fons, són una sola veu.

Recomanada: 
3r i 4t d’ESO i BAT.

Shoes
Esclafit Teatre

FEBRER | dilluns 13 | Matinal

Cicle de teatre en valencià

Entrada concertada amb centres educatius

SHOES, humor i intriga. És una obra 
bilingüe (valencià/anglés) que pre-

tén ser una manera directa i efi caç 
de treballar des del plurilingüisme.

Una obra plena de sorpreses, pen-
sada per a trencar les resistències 
del públic a passar-ho bé amb his-
tòries vehiculades amb idiomes que 
estan aprenent a l’institut.

SHOES naix de la necessitat de la 
companyia Esclafi t Teatre de trans-
metre dues idees que, alhora, naixen 
de dues preguntes: Podem ser amics 
si no ens entenem? Realment, és 
tan difícil comprendre un mínim 
d’idioma per a poder relacionar-nos 
i comunicar-nos? L’anglés i el valen-
cià són presentats de manera ac-
cessible i molt atractiva. Quan el cor 
s’obri, quan el públic ho passa bé, 
els prejudicis lingüístics es dissolen.
Recomanada: 
Tots els cursos d’ESO i BAT.

Col·labora Col·labora
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Carlos Soler 
en concert

FEBRER  |  Dissabte 18  |  20.00 h

Cicle de música “Ángel Alfosea”

PREU: 6 € 
Venda d’entrades:  www.lomasticket.com

Carlos Soler és una banda il·licitana, 
nascuda del projecte musical creat 
en 2018 per Carlos Soler, que ha anat 
evolucionant des de la inicial cançó 
d’autor al més pur rock alternatiu. 
Aquest canvi va ser possible gràcies 
a la incorporació dels músics David 
Montoro, Manuel Sanabria, Mar Mi-
ralles i Santiago Martínez. La unió de 
forces ha aconseguit la creació d’una 
banda amb un potent directe en el 
qual mesclen diverses influències 
tant nacionals com internacionals.

Carlos Soler aprofitaran la recent pu-
blicació dels seus últims treballs per 
a oferir una enèrgica actuació en la 
qual faran un recorregut pel seu re-
pertori, des de cançons tan conegu-
des com “El Alquimista” a altres més 
recents com “Dios de la Guerra”.

El verí del teatre 
Esclafit Teatre

FEBRER  | Dimecres 15   |  Matinal

Cicle de teatre en valencià

Entrada concertada amb centres educatius

Cal estar atents! Durant una hora, no 
podrem abaixar la guàrdia: a l’esce-
nari té lloc una lluita de mirades, de 
mentides i d’insinuacions.

I com en un joc de rol, l’estratègia 
adequada serà la que faça que els 
personatges sobrevisquen. El Verí 
del teatre és una trampa que gau-
deixen jóvens i adults des de fa més 
de quatre dècades. Verins, antídots, 
ironies i tensió dramàtica: tot dins de 
la primera gran obra del teatre valen-
cià contemporani.

Recomanada: 2n BAT

Col·labora
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Azúcar Moreno és un duo musical 
espanyol format per les germanes 
Toñi i Encarna Salazar, nascudes 
ambdues a Badajoz i descendents 
d’una família de músics. En 1984 
gravaren el seu primer disc titu-
lat “Con la miel en los labios” i en 
1986 “Estimúlame”. Després d’intro-
duir-se tímidament en el món de la 
cançó, en 1988 publicaren “Carne 
de melocotón”. En 1990 repre-
sentaren a Espanya en el Festival 
d’Eurovisió a Zagreb (antiga Iugos-
làvia). La 4a posició amb la cançó 
“Bandido” catapultà les germanes 
a la zona més alta de les llistes de 
vendes espanyoles i internacionals. 
Durant els anys 90 i fins ara han 
continuat editant nombrosos tre-
balls amb els quals aconseguiren 
sonats èxits com ara “Sólo se vive 
una vez”, “Amén”, “Mambo”, etc.

Azúcar Moreno
FEBRER  |  Dissabte 25  |  22.00 h

Música
PREU: 18 anticipada / 22 € el dia del concert
Venda d’entrades:  www.lomasticket.com

Des de Talleralia i Ciencia Divertida 
Elx estem realitzant, gràcies a la Re-
gidoria de Cultura de l’Ajuntament 
d’Elx, des de fa més de 12 anys, els 
nostres espectacles científics en la 
sala cultural “La Llotja”, amb gran 
acollida per part dels centres edu-
catius de la nostra ciutat.

Un any més estarem educant des 
de l’oci amb el nostre xou interactiu 
“Superherois de la ciència”, un pro-
grama concurs per a acostar-nos 
a les grans fites científiques, i co-
néixer grans genis de la història 
com ara Arquímedes, Newton, 
Einstein…

Ciencia Divertida 
Talleralia

FEBRER  dilluns 27, dimarts 28 | MARÇ dimecres 1 i dijous 2 

Teatre infantil
MATINAL
Entrada concertada amb centres educatius
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Johnny i Lee són germans vaquers 
que sempre es barallen. Viuen en 
una granja en el Salvatge Oest amb 
sa mare i molts animals de granja. 

Un dia, Johnny roba l’ovella favorita 
de Lee. Amb cançons i molta par-
ticipació del públic, el nostre jove 
públic ajudarà Lee a recuperar les 
seues ovelles i a convertir Johnny 
en un bon vaquer.

The Sword in the Stone 
Estem en l’any 726 i Anglaterra bus-
ca desesperadament un líder. Arthur 
es converteix en Rei quan extrau la 
mítica espasa Excalibur d’una pe-
dra. A partir d’aleshores se les ha 
de veure amb la malvada Morgan Le 
Fay (la seua germanastra) que vol 
arrabassar-li el poder. D’altra banda, 
Gwynevere, la nova esposa d’Arthur, 
sap on trobar el famós Sant Grial 
que donarà vida eterna al primer 
que el trobe. Morgan rapta Gwyne-
vere i amb l’ajuda dels seus cavallers 
(uns afortunats membres del públic) 
i el mag Merlí, Arthur se’n va en bus-
ca del Sant Grial. Segueix-nos en 
aquesta divertidíssima aventura per 
a saber qui el trobarà primer.

“The Wild, Wild West” 
“The Sword in the Stone” 
Face 2 Face

MARÇ  | Divendres 3 | Matinal

Teatre en anglés
Entrada concertada amb centres educatius
 

Des de menuts ens hem sentit 
atrets per l’irracional, per l’impossi-
ble. Ens agrada analitzar tot el que 
ens envolta i tenir l’explicació de tot 
el que no entenem, però… i si no hi 
haguera explicació? I si el que no 
entenem fora així? Aleshores això 
seria màgia. Travessar la línia del 
que és real i entrar en un món en 
el qual tot és possible. “És possible 
l’impossible?” És un espectacle fa-
miliar amb el qual podràs riure, ju-
gar, somniar, emocionar-te i creure. 
La màgia existeix, només cal tenir 
els ulls ben oberts per a poder veu-
re-la.

Es posible lo imposible 
Joan Vidal

MARÇ  |  Divendres 4  | 19.00 h

Cicle de màgia
PREU: 10 €
Venda d’entrades: www.giglon.esThe Wild, Wild West 
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Una connexió entre França, Suïssa i 
Espanya homenatjant els seus crea-
dors, Django Reinhardt i Stépha-

ne Grapelli, duo incomparable per 
l’equilibri entre emotivitat i el swing 
de les seues composicions. Amb la 
improvisació com a norma principal, 
cada concert és diferent en discipli-
nes i dinàmiques musicals. Sense 
deixar de costat i respectant sempre 
l’esperit Manouche o, cosa que és 
el mateix, la figura del gran Django 
Reinhardt, en el seu repertori no 
només interpreten temes de l’estil 
Gypsy, sinó que hi inclouen temes 
propis. Eva Slongo guanyà el Premi 
a la Millor improvisació en el Con-
curs Internacional de Violí Stéphane 
Grappelli, patrocinat per Didier Loc-
kwood. I en 2016 obtingué el 2n pre-
mi del Golden Jazz Trop.

Formació:
Eva Slongo – Violí
Rodrigue Vera – Guitarra
Carlos Rubio – Contrabaix
Fabián Barraza – Guitarra 

Les Ducs du Swing 
& Eva Slongo 

MARÇ  |  Dissabte 11  | 20.00 h

Cicle de música “Llotjazz”
PREU: 5 €

Després de la devastadora pandè-
mia que va assotar el nostre planeta 
i la necessitat de realitzar concerts 
durant aquesta època es crea l’En-
semble de la Mediterrània que forma 
part de l’OJPA-Orquestra de Joves 
de la Província d’Alacant. L’Ensem-
ble és una formació que pot actuar 
des de 16 a 65 músics que la con-
formen i que preval el valor humà i 
la formació pedagògica. Durant la 
seua curta existència, l’Ensemble 
s’ha consolidat amb força dins de la 
nostra província, duent a terme una 
extensa labor musical en les pobla-
cions que ho han anat sol·licitant. El 
mes de juliol passat es va alçar amb 
el segon lloc del prestigiós Festival 
Internacional de Joves Orquestres 
Summa Cum Laude de Viena.

Ensemble de la 
Mediterrània
Orquestra de Joves de la 
Província d’Alacant

MARÇ  | Dissabte 18 | 20.00 h

Música clàssica 

PREU: 10 € 
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“Degenérate mucho” és un espec-
tacle musicoteatral que refl exiona 
sobre com ens construïm, sobre el 
rosa i el blau, sobre el binarisme 

de gènere. A qui se li ocorregué 
dividir-ho tot en dos? Bo-Dolent, 
Veritat-Mentida, Masculí-Femení… 
Si al·lucine veient pel·lis romànti-
ques, soc femenina? Si m’agrada 
el futbol, soc masculí?

Desentranyen el binomi Sexe-Gè-
nere recorrent la infància, l’ado-
lescència, la joventut, la mater-
nitat, abordant el mite de la lliure 
elecció, la tòxica masculinitat, els 
estereotips de gènere. Volem ser 
persones, res més.

Servint-se de l’humor com a arma i 
la música en directe, les seues pro-
tagonistes mostren les trampes i li 
fan botifarres a l’heteropatriarcat.
Sobre l’escenari, Marta Sitjà i Nía 
Cortijo (Las XL) es converteixen 
en un canal directe i sincer amb el 
públic, refl exionant sobre les con-
vencions i sobre els corsets que 
ens oprimeixen.

Degenérate Mucho
Las XL

MARÇ | Divendres 24  | 20.00 h

Teatre
Commemoració del Dia Mundial del Teatre 
PREU:  5 €

Festa de presentació del FESTIVAL 
“VUELVEN LOS 90’S” amb la presèn-
cia de discjòqueis i artistes que om-
plien les pistes de ball d’aquella dè-
cada. En la festa participaran alguns 
discjòqueis i una actuació destacada 
dels 90. 

El FESTIVAL “VUELVEN LOS 90’S” 
tindrà lloc el 22 d’abril en la rotonda 
del Parc Municipal.

Pre-Party Festival 
“Vuelven los 90”

MARÇ | Dissabte 25  | 17.00 h

Festival Pop
PREU: 11 anticipada / 15 € el dia del concert
Venda d’entrades: www.lomasticket.com
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Javier Baeza
Presentació del seu nou disc 
“Salto al vacío”

ABRIL | Dissabte 1  | 22.00 h

Cicle de música “Ángel Alfosea”
PREU: 5 €

El cantant, guitarrista i composi-
tor Javier Baeza, qui fora líder de 

la mítica banda Noviembre en els 
90, obri la gira de presentació del 
seu nou disc “Salto al vacío”, a Elx, 
la seua ciutat, i en un dels escena-
ris mítics de l’escena local. Ho farà 
acompanyat de tota la seua banda 
en un potent concert elèctric, des-
granant les cançons del nou àlbum, 
a més de part del seu repertori far-
cit dels clàssics dels seus discos 
anteriors i, és clar, de Noviembre.

“Salto al vacío”, el tercer disc en so-
litari de Javier Baeza, gravat a cavall 
entre Elx i Madrid, és fi ll dels anys 
de pandèmia, de les incerteses vis-
cudes per tots, i de l’energia sorgida 
en aquells temps convulsos.

Una aposta vital carregada de rock 
i pop, melodies i ritmes frenètics i 
pausats, i lletres emocionants en el 
límit que de vegades toquem entre 
les ganes de viure i la certesa de la 
mort.

PREU: 3 € 

Música Sarsuela

El repertori del concert està com-
post d’obres de diverses sarsueles, 
alguna ària d’òpera i cançons de la 
lírica espanyola i italiana. Hi partici-
pen 9 components, 4 tenors, 1 baix 
i 3 sopranos sota la direcció de Ma-
nuela Rico.

Agrupació Lírica José 
Chazarra

ABRIL | Divendres 14  | 20.00 h
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En aquest increïble espectacle de 
màgia, els mags premiats Josema-
ría Alcázar, Adrián Carratalá i Ka-
teryna Muzychuk, combinen trucs 
de màgia amb humor, originalitat 
i interacció amb el públic, per a 
oferir una experiència emocionant.   
Adults i xiquets disfrutaran d’un es-
pectacle ple de sorpreses, rialles i 
admiració. No et perdes aquest xou 
amb Mucha Magia y Pocas Nueces.

Mucha magia y pocas 
nueces
El Mago Josemari, Adrián Carratalá
i Kateryna Muzychuk

ABRIL |  Dissabte 15 |  18.00 h

Cicle de màgia

PREU: 12 €  
Venda d’entrades: www.entradium.coms

PREU: 16 € 
Música

GLAS és una banda d’indietrònica 
formada per Paco Ganga (The Lea-
dings, Lofelive), Fede Gas (ex Varry 
Brava) i Tommy Roch (Adios Nicole, 

The Purple Elephants) i Sergio Salas.
Després del seu EP debut “Ya esta-
mos salvados” (2018) i el seu primer 
disc “Todo va a salir bien” (2019) 
han aconseguit estar presents en el 
panorama indie nacional, tocant en 
diferents sales i festivals, sonant en 
diverses ràdios i cabines del país.

A finals de 2020 actuen en els con-
certs de Radio 3 de RTVE i durant el 
2021 presenten alguns temes nous 
que recorden el so de grups com New 
Order, The Cure, Roosevelt o Cut 
Copy. 

Acaben de publicar el seu segon disc 
“Venus Géminis”, un LP concebut 
durant el confinament en el qual es 
plasma l’essència més personal de la 
banda.

Actualment, GLAS està amb la seua 
gira de presentació amb un directe 
potent i són festa assegurada on siga 
que vagen.

Glas
Pop Fiction Party

ABRIL  |  Dissabte 22  | 17.00 h
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PREU: 5 €

Nacho Casado presenta el seu ter-
cer disc d’estudi DISCO BLEU, amb 
aquella combinació tan especial de 
pop, jazz, bossa nova i cançó d’au-
tor que l’ha portat a tindre repercus-
sió en l’àmbit nacional i internacio-
nal a països com el Japó. Ha sigut 
semifinalista en dues ocasions en 
els Premis de la Música Carles San-
tos de l’Institut Valencià de Cultura. 
Ha girat amb artistes dels EUA, UK 
o IS per Europa. Els mitjans l’han si-
tuat com una mena de Joao Gilberto 
o Caetano Veloso però amb arrels 
mediterrànies. Un artista elegant i 
ple de matisos que en les seues pre-
sentacions en viu imprimeix bellesa, 
saudade i alegria… tota una sèrie 
d’emocions que l’eleven a les prime-
res fileres d’artistes del seu estil. 

Disco Bleu 
Nacho Casado

ABRIL  |  Divendres 28  |  22.00 h

Cicle de música “Llotjazz” 
Dia Internacional del Jazz

El rock and roll ha mort i estem de 
dol. Canco Rodríguez torna a es-
cena amb un energètic espectacle 
dirigit per Víctor Conde en què ens 
ofereix l’oportunitat de donar l’últim 
adeu en aquest gènere popular que 
no va aconseguir sobreviure més de 
dues dècades del nou mil·lenni.

“El rock and roll ha muerto” és un 
viatge a través de la història del rock 
and roll i de la mateixa vida de l’ac-
tor, carregat d’anècdotes, humor, 
passió i llegendes de la música. El 
xou ens ofereix un interessant i di-
vertit recorregut des de 1950, amb 
l’aparició d’aquest gènere, fins als 
nostres dies… dècada a dècada…

Sens dubte, una experiència en què 
descobreixes, aprens, connectes i 
rius sense adonar-te’n. 
 

El Rock & Roll ha muerto 
Canco Rodríguez

ABRIL  |  Dissabte 29  |  22.00 h

Comèdia

PREU: 19,50 €
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PREU: 10 €

Miguel Hernández és un poeta per 
a esperits joves i combatents: un 
poeta per a apassionats de l’amor, 
per a emprenedors del treball, de 
la justícia i de la solidaritat, per a 

idealistes que lluiten per fer, de les 
utopies d’ahir, els drets d’avui.  Un 
poeta amé i dels nostres temps. Un 
poeta que il·lumina i mou conscièn-
cies amb el do i el fuet de la seua 
paraula. Qui ho va provar ho sap! 
Hernández converteix la paraula 
ètica en paraula poètica, incorrup-
tible. Per als qui clamen que no 
els agrada la poesia, Miguel Her-
nández sorgeix com a provocació. 
Segueix sent Hernández un poeta 
necessari, que es magnifi ca quan 
és declamat i cantat en públic. 

Emilio Gutiérrez Caba i Luis San-
tana posen veu a aquest sentit ho-
menatge acompanyats al piano pel 
mestre Víctor Carbajo, amb com-
posicions i arranjaments a mesura 
per a aquest recital. La selecció de 
textos i imatges que es projecten al 
llarg de l’homenatge han sigut acu-
radament triades per Jesucristo Ri-
quelme, sens dubte el biògraf més 
rellevant de la vida i obra de l’autor. 

Dejadme la esperanza
Homenatge a Miguel Hernández
Emilio Gutiérrez Caba i Luis Santana

MAIG | Dissabte 6  | 19.30 h

Recital de poesia Cicle de música “Ángel Alfosea”

Espectacle musical de rock progres-
siu de la banda Mind’s Doors, on pre-
sentaran temes del seu últim àlbum 
“The Edge of the World”, així com un 
repàs de la seua trajectòria i versions 
de rock progressiu. Disc conceptual 
basat en una història real d’amor que 
versa sobre el compromís, la lleialtat 
i amb un fi nal sorprenent que t’aboca 
al límit del nostre món. Mind’s Doors 
és un grup de rock progressiu que 
es va crear l’any 2005 a Alacant. La 
banda té una gran varietat d’infl uen-
ces musicals que van des de pop/
rock fi ns a hard rock tot passant pel 
rock progressiu i fi ns i tot el jazz o el 
fl amenc… Tot açò s’uneix per a crear 
atmosferes increïbles amb grans 
melodies, poderosos RIFFS i compo-
sicions plenes de sentiment i força. 

Mind’s Doors
The Edge Of The World

MAIG  | Dissabte 13  | 20.00 h

PREU: 12 €



26 27

En un petit poble nord-americà de 
principis del segle XX, la vida dels 
seus habitants transcorre al llarg del 
temps en una existència senzilla, 
quotidiana, que oculta en la seua 
simplicitat el secret de la vida i de la 
mort. I de la felicitat. 

VILLAGE ens revela que la felicitat 
i l’alegria de viure està en aquells 
xicotets moments que passen des-
apercebuts, tan corrents que pa-
reixen mancar de significat: la pre-
gunta d’un xiquet, un gest d’afecte 
d’una filla al seu pare, una veu en 
una finestra cridant algú a sopar, 
una trobada fugaç… Nàixer, créixer, 
casar-se, treballar, tindre fills i morir. 
La vida i la mort, viure i morir.

Village 
Aula de Teatre de la Compañía 
Clásica de Comedias

MAIG |  Dissabte 20 i diumenge 21  |  19.00 h

Teatre

PREU: 8 €

Música

Hombres G és un dels grups es-
panyols que van arrancar la seua 
carrera en la dècada dels 80 i 
continuen mantenint un enorme 
nombre de seguidors i seguidores. 
Han tingut una gran influència en 
altres bandes com ara El Canto del 
Loco o Taburete amb els quals ha 
compartit escenari, la qual cosa 
ha servit per a incorporar entre el 
seu públic les noves generacions. 
Aquesta banda vol donar un home-
natge amb un so fidel a l’original i 
fer disfrutar en concert aquelles 
cançons que formen part de les 
nostres vides. 

Suéltate el pelo
Tribut a Hombres G

MAIG  |  Dissabte 27  | 22.00 h

PREU: 16 €
Venda d’entrades: www.lomasticket.com



28 29

La sala cultural La Llotja agraeix la vostra 
cooperació per al bon desenvolupament 
de les representacions

-Una vegada començada la representació no es permet l’accés a la sala, 
ni serà motiu per a la devolució de l’import de l’entrada, per la qual cosa 
preguem sempre puntualitat.

-L’únic motiu per a la devolució de l’import de les localitats és la suspensió 
de la representació.

-En virtut de la legislació vigent, no es pot fumar en l’interior de l’edifici. 
Així mateix, està prohibit consumir aliments dins de la sala.

-En compliment dels drets de tots els artistes que intervenen en la repre-
sentació i dels espectadors, no està permés realitzar cap tipus de capta-
ció sonora o visual, sense expressa autorització prèvia.

-Us recordem que abans d’entrar a la sala heu de desconnectar els telè-
fons mòbils, alarmes de rellotges i agendes electròniques. 

-Aquest programa està subjecte a possibles variacions.

-Les dades que figuren en el programa han sigut facilitades pels mateixos 
artistes o, si és el cas, pels seus representants. Qualsevol canvi que s’hi 
produïsca serà fet públic a través dels mitjans de comunicació.

-En qualsevol cas, la responsabilitat sobre els actes organitzats per enti-
tats alienes a l’Ajuntament d’Elx correspon als promotors. 

-En les entrades amb descomptes se sol·licitarà l’acreditació oportuna.

-Els menors han d’estar acompanyats per adults.

-En compliment del Pla d’Emergències, cada persona, tinga l’edat que tin-
ga, ocupa una localitat de la sala, així s’evita l’excés de l’aforament.

-L’organització no es responsabilitza de les opinions i els comentaris rea-
litzats pels artistes durant el desenvolupament de l’espectacle.
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Alcalde
Carlos González Serna

Regidora de Cultura i Joventut
Marga Antón Bonete

Programador
Julián Sáez Pérez

Cap Tècnic
Miguel Angel Amorós Parreño

Personal Espai Escènic
Juan José Claramonte
Tomás Soler

Taquilleres
M. Asunción Montenegro
M. Dolores Bru

Equip de la sala La Llotja



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


