
Més espectacles a: www.elche.es

Venda d’entrades: Servicam, a la taquilla
del Gran Teatre i a La Llotja el dia de
l’actuació (una hora abans)
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MANEL



18 de setembre, divendres, 22.00 h
MÚSICA SOUL-FUNK-ROCK

TOKYO
SEX DES-
TRUCTION
& THE RIGHT ONS
TOKYO SEX DESTRUCTION
El grup espanyol que més ha tocat fora de les 
nostres fronteres torna, després de 7 anys del seu 
debut, amb el seu millor disc, The Neighbourhood 
(BCore, 2009), que ha estat produït per Gregg Fore-
man (insigne membre de The Delta 72 i Cat Power).  

THE RIGHT ONS
El primer dels seus discos (80.81), que sembla el 
tercer, recupera les ganes de creure en una banda. 
Un disc hedonista, de celebració de la vida. Guita-
rres com ganivetades, baixos a l’estil “nachovidal” 
y melodies que s’apeguen. Tot el que sents està 
gravat en directe, algunes són primeres preses. 

Preu: entrada única 5 €
Més info:
myspace.com/tokyosexdestruction
myspace.com/therightons
------------------------------------------------------

3 d’octubre, dissabte, 22.00 h
PROGRAMACIÓ ESPECIAL 9 D’OCTUBRE 
TEATRE D’HUMOR, en valencià

T’ESPERE BAIX
UNA OBRA DE PATRÍCIA PARDO,
JULI DISLA I CARLOS GARCÍA

COMBINATS PRODUCCIONS
Combinats naix el 1997 amb l’objectiu de fer arribar 
al públic més jove retalls d’humor i de vida on es 
puguen reconéixer, i T’espere baix és una obra que 
fa de la frase de Samuel Beckett la seua ensenya: 
“No hi ha res més divertit que la infelicitat, t’ho 
assegure. Sí, és la cosa més còmica del món”. 
T’espere baix és un espectacle dividit en diverses 
històries amb un final comú, que es desenvolupen i 
s’entrecreuen en el corredor d’un hotel d’una ciutat 
qualsevol…

Preu: entrada única 5 €
------------------------------------------------------

10 d’octubre, dissabte, 22.00 h
PROGRAMACIÓ ESPECIAL 9 D’OCTUBRE 
MÚSICA ALTERNATIVA-POP

MANEL
L’aparició del seu primer treball, Els millors pro-
fessors europeus, els ha valgut el reconeixement 
de la crítica especialitzada i l’atenció dels mitjans 
generalistes. La seua proposta sorprén tant per les 
lletres com per la manera que tenen d’arreglar les 
melodies: rigor, alegria, lleugeresa, tradició i recerca 
s’aconsegueixen amb seccions de vents o quartets 
de corda passant per ukeleles, bases electròniques 
i banjos.

Preu: entrada única 5 €
Més info: myspace.com/gatmanel
------------------------------------------------------

6 de novembre, divendres, 22.00 h
TEATRE - PRODUCCIÓ LOCAL

24 HORAS TE DOY
D’EUGENIO MORENO

TAITANTOS TEATRO
Repartiment: Lara Vergara, Roseta Bonet, Empar 
Biosca, Vera (l’últim corsari), Lisse Lire, Armando 
Guerra, Antonio Nardos, Roberto Caro, Mordor, 
Joaky Gas.
Ajudanta de direcció: Roseta Bonet
Direcció: Eugenio Moreno
A l’Espanya rural dels anys 50 hi ha classes socials, 
assetjament sexual, il·lusions, discriminació per raó 
de sexe, masclisme masculí i, pitjor encara, mas-
clisme femení, demència, ignorància i prepotèn-
cia… Com hui en dia, però amb menys dissimula-
ció. Algú ha de posar les coses i les persones al seu 
lloc… i les hi posarà.

Preu: entrada única 5 €
------------------------------------------------------

7 de novembre, dissabte, 22.00 h
MÀGIA

INÉS
presenta: INÉS… plicable

La màgia d’Inés es caracteritza per l’elegància, la 
claredat i l’aparent senzillesa dels seus jocs. No la 
du a terme amb elements típics, sinó amb elements 
quotidians. L’humor fi i intel·ligent és un ingredient 
més. Per a escriure aquest xou ha comptat amb 
la col·laboració dels guionistes d’El Club de la 
Comèdia i de Nada x aquí, el programa de màgia 
amb què es va donar a conéixer.

Preu: entrada única 5 €

14 de novembre, dissabte, 22.00 h
MÚSICA ROCK

UNFINISHED
SYMPATHY
& IDEALIPSTICKS
UNFINISHED SYMPATHY
Després de tres anys ara tornen amb Avida Dollars, 
un títol tret del sobrenom que va adoptar Salvador  
Dalí després de ser acusat de vendre’s per triomfar 
a l’altre costat de la bassa gran per André Breton, 
que va inventar aquest malnom jugant amb les 
lletres del seu nom.

IDEALIPSTICKS
Julio Ruiz, Disco Grande RNE3, sobre Radio Days, 
el primer disc d’Idealipsticks: “El cor, la imatge, els 
caps, són Eva i Jave. Guitarres rugoses i rugents, 
tornades poperes i senzilles -ara cante jo, ara 
cantes tu, ara tots dos alhora-, mirada cap als 60 
per a agafar en préstec algun riff… I de la barreja 
perfecta naix Idealipsticks”.

Preu: entrada única 5
Més info:
myspace.com/theunfinishedsympathy
myspace.com/idealipsticks
------------------------------------------------------

4 de desembre, divendres, 22.00 h
MÚSICA POP-ELECTRÒNICA

SOUVENIR
& JOE CRE-
PÚSCULO
SOUVENIR
Amb el començament del 2009 va arribar Drums, 
sex and dance, l’esperat cinqué àlbum de la banda 
de Pamplona que canta en francés, amb el que 
continua el front obert amb 64 però aprofundint 
en una línia encara més directa i contundent, amb 
guitarres més tallants, sintetitzadors més crus i 
amb un directe més divertit i ballable encara. 

JOE CREPÚSCULO
Si algú ha sorprés en l’escena independent nacional 
més recent aquest és Joe Crepúsculo, Joel per als 
amics. Véiem aparéixer el fascinant Escuela de 
Zebras i, en pocs mesos, Súpercrepus. Dos àlbums 
que són un autèntic desplegament d’idees i mate-
rials diversos que componen una estratègia musical 
esplèndida, esplèndida per la seua senzillesa. 
Paraules d’Oriol Sileno.

Preu: entrada única 5 €
Més info:
myspace.com/souvenir
myspace.com/joecrepusculo
------------------------------------------------------

13 de desembre, diumenge, 20.00 h
TEATRE D’HUMOR

SÓLALA
amb CRISTINA MEDINA

Cia. Pez en Raya
Direcció: David Sant
Una bailaora de flamenc a ritme de swing, una dona 
tota sola, sense recursos econòmics, amb quatre… 
o cinc fills i amb l’home en la guerra, viu en un pis 
de lloguer pressionada per un propietari que vol 
cobrar siga com siga. 
Per a la coreografia d’aquest espectacle de teatre 
absurd en què Cristina Medina és tots els personat-
ges, Pez en Raya ha comptat amb la col·laboració 
del prestigiós bailaor de flamenc Israel Galván.

Preu: entrada única 5 €


