
PROGRAMACIÓ
INAUGURAL
NOVEMBRE DESEMBRE 2008



MOVIDOS
8 de novembre, 21.00 h

Coordina: Asun Noales “Otra Danza”
Regidoria: Kike Guerrero
Il·luminació: Alejandro Soler Alapont

Programa mixt elaborat amb peces 
curtes d’intèrprets i coreògrafs il·licitans: 
Sofía Asencio
Paco Maciá
Cristina Andreu
Asun Noales
Sonia González
Tasha González

Entrada sense numerar
Preu: 5 €

DANSA CONTEMPORÀNIA / FLAMENC
ESPAI ESCÈNIC
PROGRAMA ESPECIAL DANSA



MÚSICA POP
ESPAI ESCÈNIC
CLÀSSICS CONTEMPORANIS

FRANCISCO 
NIXON
16 de novembre, 19.00 h

Francisco Nixon és el projecte en 
solitari de Fran Fernández (Xixón, 1971), 
guitarrista i cantant d’Australian Blonde 
i La Costa Brava. A finals del 2006 va 
publicar el seu primer dics Es perfecta, 
amb el segells Siesta, i està previst 
que en publique el segon a febrer del 
2009. En les seues cançons han influït 
artistes com ara Jonathan Richman, 
Adam Green, Prefab Sprout, Peret, Burt 
Bacharach, The Kinks o The Beach 
Boys.

Francisco Nixon es el proyecto en 
solitario de Fran Fernández (Gijón, 
1971), guitarrista y cantante de 
Australian Blonde y La Costa Brava. 
A finales de 2006 publicó su primer 
disco, Es Perfecta, con el sello Siesta, y 
está previsto que publique el segundo 
en febrero de 2009. En sus canciones 
han influido artistas como Jonathan 
Richman, Adam Green, Prefab Sprout, 
Peret, Burt Bacharach, The Kinks o The 
Beach Boys.

www.francisconixon.blogspot.com
www.myspace.com/frannixon

Entrada sense numerar
Preu: 5 €



MÚSICA FOLK / COUNTRY
ESPAI ESCÈNIC
CLÀSSICS CONTEMPORANIS

MICAH P.
HINSON
18 de novembre, 21.30 h

Micah P. Hinson torna als escenaris 
espanyols amb el violent country, segons 
ell mateix defineix la seua música, de 
Micah P. Hinson And The Real Empire 
Orchestra, el tercer disc de la seua 
fulgurant carrera. A aquests temes unirà 
el paquet de clàssics populars dels seus 
anteriors treballs -dos àlums, un EP i 
dos singles-, unes cançons que l’han 
convertit, en només quatre anys, els que 
han transcorregut des del seu debut 
Micah P. Hinson And The Gospel Of 
Progress, en una de les figures musicals 
més carismàtiques del nou segle entre 
el públic alternatiu. El Leonard Cohen de 
l’indie, se n’ha escrit.

Micah P. Hinson regresa a los escenarios 
españoles con el violent country, según 
él mismo define su música, de Micah P. 
Hinson And The Red Empire Orchestra, 
el tercer disco de su fulgurante carrera. A 
esos temas unirá el paquete de clásicos 
populares de sus anteriores trabajos 
-dos álbumes, un EP y dos singles-, unas 
canciones que lo han convertido en tan 
solo cuatro años, los que han transcurrido 
desde su debut Micah P. Hinson And 
The Gospel Of Progress, en una de las 
figuras musicales más carismáticas del 
nuevo siglo entre el público alternativo. El 
Leonard Cohen del indie, se ha escrito.

www.micahphinson.com
www.myspace.com/micahphinson

Entrada: 5 € / Sense numerar



PERFORMANCE POÈTICA / MICROPOESIA
+ PRESENTACIÓ FANCINE FETICHE
ESPAI ESCÈNIC
POESIA

AJO: STRIPTEASE
CARDIOVASCULAR
28 de novembre, 21.00 h

La llarga trajectòria artística d’Ajo s’ha 
desenvolupat tant en el terreny musical 
com en el de la poesia i, ocasionalment, 
també en els de la interpretació i la 
fotografia. Va començar a mitjans dels 
80 en un dels primers grups femenins 
de punk-rock d’Espanya (Espérame 
Fuera No Tengo Fuego). Més tard, ja 
en els 90, va ser una de les fundadores 
del segell discogràfic Por Caridad 
Produccions, així com cantant i lletrista 
del grup Mil Dolores Pequeños, amb els 
quals va editar entre 1992 i 2000 quatre 
àlbums i diversos singles entre els quals 
destaca l’EP De la piel pa’dentro mando 
yo, al costat d’Antonio Escohotado, de 
marcat caràcter antiprohibicionista.
El 2004, va publicar el seu primer llibre 
(Micropoemas, editorial La Luz Roja). 
Al llarg de tots aquests anys, Ajo ha 
col·laborat, tant en disc com en directe, 
amb un ampli nombre d’artistes de 
prestigi i de molts diferents estils: 
Clónicos, Destroy Mercedes, Mastretta, 
Los Enemigos, Corcobado, etc.

La larga trayectoria artística de Ajo 
se ha desarrollado tanto en el terreno 
musical como en el de la poesía y 
ocasionalmente también en los de la 
interpretación y la fotografía. Comenzó 
a mediados de los 80 en uno de los 
primeros grupos femeninos de punk-
pop de España (Espérame Fuera No 
Tengo Fuego). Más tarde, ya en los 
90, fué una de las fundadoras del sello 
discográfico Por Caridad Producciones, 
así como cantante y letrista del grupo 
Mil Dolores Pequeños, con los que editó 
entre 1992 y 2000 cuatro álbumes y 
varios singles entre los que destaca el 
EP De la piel pa’dentro mando yo, junto 
a Antonio Escohotado, de marcado 
carácter antiprohibicionista.
En 2004 ha publicado su primer 
(Micropoemas, editorial La Luz Roja). 
A lo largo de todos estos años, Ajo 
ha colaborado tanto en disco como 
en directo con un amplio número de 
artístas de prestigio y muy diferentes 
estilos: Clónicos, Destroy Mercedes, 
Mastretta, los Enemigos, Corcobado, 
etc.

Entrada lliure / Sense numerar



EL OFICIO
DE MORIR
5 de desembre, 20.30 h

Maracaibo Teatro

Tribut a Cesare Pavese en el centenari 
del seu naixement (1908/2008).
Lectura poètica + videoprojecció 
imatges de Las amigas (1955) de 
Michelangelo Antonioni.

Entrada lliure / Sense numerar

POESIA
TALLER ESCÈNIQUES 2



ADOSADOS
6 de desembre, 21.00 h

Companyia: Uroc Tatro
Direcció: Juan Margalló
Intèrprets: Petra Martínez i Juan 
Margalló

De dos en dos, en un xalet d’adossats, 
viuen ells, ELL i ELLA, i uns altres molts 
dos. Aquests són els més ados@dos 
de tots, fins a tal punt que no es podria 
distingir ben bé qui és l’un i l’altra, o 
l’altra i l’un, que, en no saber qui són, 
difícil seria saber qui seu a l’esquerra i 
qui a la dreta de l’espectador.
Posats a opinar, opinen sobre tot. Sobre 
l’emigració, sobre la seguretat, sobre 
els trànsfugues, sobre la política i, 
sobretot, sobre el que està passant en 
el moment: el teatre, que sol ser tan fals 
com la vida mateixa...

TEATRE
ESPAI ESCÈNIC
CLÀSSICS CONTEMPORANIS

De dos en dos en un chalet de 
adosados viven ellos, EL y ELLA, y otros 
muchos dos. Estos son los más ados@-
dos de todos, hasta tal punto que no se 
podría distinguir muy bien quién es el 
uno y la otra, o la otra y el uno, que al 
no saber quiénes son, difícil sería saber 
quien se sienta a la izquierda y quien a la 
derecha del espectador.
Puestos a opinar, opinan sobre todo. 
Sobre la emigración, sobre la seguridad, 
sobre los tránsfugas, sobre la política 
y, sobre todo, sobre lo que está 
ocurriendo en el momento: el teatro, 
que suele ser tan falso como la vida 
misma…

www.myspace.com/cuchillo

Entrada: 5 € / Sense numerar



ANGELES 
BUSCAN PLAYAS 
ABANDONADAS
12 de desembre, 21.00 h

Companyia: Teatroatroz.
Autor: Luisma Soriano.
Intèrprets: Fernando Ripoll, Rodrigo 
Gómez, Noelia Sidrach, Mikel Marcos, 
Azahar Carmona.
Espai escènic:
Luisma Soriano / Mikel Marcos.
Realització d’escenografia:
Ricard Vallverdú.
Realització de màscares:
Guillaume Chevalier.
Disseny de llums: Luisma Soriano.
Tècnic de so: Higinio Bautista.
Disseny gràfic: Mikel Marcos.
Direcció escènica: Luisma Soriano.
Producció executiva/Distribució:
Fernando Ripoll/Mikel Marcos.

Produït per TeatroAtroz en coproducció 
amb CCCE L’Escorxador i Centro 
Párraga (Múrcia).

Entrada: 5 € / Sense numerar

TEATRE
ESPAI ESCÈNIC
CICLE: INÈDITS



CUCHILLO
14 de desembre, 19.00 h

Israel Marco, guitarra i veu.
Daniel Domínguez, bateria i percussió.

És difícil trobar un grup amb les coses 
tan clares en el seu debut discogràfic. 
És estrany localitzar una banda de 
folk psicodèlic al nostre país amb 
una personalitat tan indiscutible. És 
meravellós que Cuchillo només sonen 
a ells mateixos en un àlbum homònim 
(Sinnamon Records, 08) tan polièdric i 
matisat. Cuchillo estan destinats a ser 
el vertader relleu nacional a aquest folk 
psicodèlic tan de moda al nou segle.

MÚSICA FOLK PSICODÈLIC
ESPAI ESCÈNIC
CICLE: BARCELONA

Es difícil encontrar a un grupo con 
las cosas tan claras en su debut 
discográfico. Es raro localizar a una 
banda de folk psicodélico en nuestro 
país con una personalidad tan 
aplastante. Es maravilloso que Cuchillo 
sólo suenen a ellos mismos en un álbum 
homónimo (Sinnamon Records, 08) tan 
poliédrico y matizado. Cuchillo están 
destinados a ser el verdadero relevo 
nacional a ese folk psicodélico tan de 
moda en el nuevo siglo.

Entrada: 5 € / Sense numerar



JAVIER COLINA /
ANTONIO SERRANO
QUARTET
19 de desembre, 21.00 h

Javier Colina, contrabaix.
Antonio Serrano, harmònica
Guillermo McGill, bateria.
Iván “Melón” Lewis, piano.

La inquietud del contrabaixista Javier 
Colina el porta a generar nous projectes 
i propostes, tots fruit de les múltiples 
trobades amb diferents músics. La seua 
reunió amb l’extraordinari harmoniscista 
Antonio Serrano respon a aquesta 
dinàmica i a la química i la connexió que 
hi ha entre ambdós. Així, acompanyats 
de músics habituals de Colina i 
d’una solvència inopinable, aquest 
quartet proposa un heterogeni viatge 
de sonoritats sorprenents i fusions 
rítmiques que conjuguen jazz amb 
diversos ritmes llatinoamericans.

MÚSICA JAZZ
ESPAI ESCÈNIC
CICLE: INÈDITS

La inquietud del contrabajista Javier 
Colina le lleva a generar nuevos 
proyectos y propuestas, todos ellos 
fruto de los múltiples encuentros con 
diferentes músicos. Su reunión con 
el extraordinario armonicista Antonio 
Serrano responde a esta dinámica y a la 
química y la conexión que existe entre 
ambos. Así, acompañados de músicos 
habituales de Colina y de una solvencia 
inopinable, este cuarteto propone un 
heterogéneo viaje de sonoridades 
sorprendentes y fusiones rítmicas que 
conjugan jazz con diversos ritmos 
latinoamericanos.

www.javiercolina.com
www.myspace.com/antonioserranojazz
www.myspace.com/javiercolina

Entrada: 5 € / Sense numerar



TEMPO 
MODERNO:
MASTERCLASS 
DE GUITARRA 
FLAMENCA I 
PERCUSSIÓ
29 de desembre, 10.00 - 13.00h

José Manuel León, guitarra flamenca.
Tino di Geraldo, percussió.

Recursos, composició, toc de hui, 
harmonia moderna i interactuació amb 
instruments de fora del gènere.

J.M. León / Guitarrista habitual de 
Carmen Linares, va publicar el seu 
primer disc Sirimusa el 2006, produït 
pel músic Pablo Martín. L’àlbum va ser 
presentat en directe en la “Bienal de 
Flamenco de Sevilla 2006”.
Tino di Geraldo / Percussionista i 
bateria. Habitual de les gravacions 
de molts artistes flamencs (Paco de 
Lucía, José Mercé, etc.) col·labora 
habitualment en els directes d’Enrique 
Morente, Manolo Sanlúcar i uns altres 
grans noms del flamenc, a més de 
formar part del trio Benavent-Pardo-
Tino, un grup de concepte molt lliure 
que s’inspira en el jazz i en flamenc.

MASTERCLASS
TALLER ESCÈNIQUES 2 / ESPAI ESCÈNIC

J.M. León / Guitarrista habitual de 
Carmen Linares, publicó su primer 
disco Sirimusa en 2006, producido por 
el músico Pablo Martín. El álbum fue 
presentado en directo en la Bienal de 
Flamenco de Sevilla 2006.
Tino di Geraldo / Percusionista y batería. 
Habitual de las grabaciones de muchos 
artistas flamencos (Paco de Lucía, José 
Mercé, etc...) colabora habitualmente en 
los directos de Enrique Morente, Manolo 
Sanlúcar y otros grandes nombres del 
flamenco, además de formar parte del 
trío Benavent-Pardo-Tino, un grupo de 
concepto muy libre que se inspira en el 
jazz y en el flamenco.

Les classes de guitarra i les de 
percussió s’impartiran de forma 
independent. No serà així l’última 
mitja hora, en què hi haurà una jam 
on participaran tots els alumnes i 
professors.

www.myspace.com/jmleondelgado

Informació i inscripcions:
wikilab.lescorxador@gmail.com

Places limitades / Inscripció prèvia
Nivell mitjà-alt



TALLER
TALLER DIGITAL

WIKILAB
Disabtes a partir del 13 de desembre. 
Horari: 10.00 - 12.00 h

Comissària: Ruth Adsuar

Objectiu: Creació d’espais de 
col·laboració per a l’aprenentatge 
conjunt de noves tecnologies, noves 
formes de creació i desenvolupament 
cultural en Internet.
Destinatari: Qualsevol persona 
interessada en la creació i comunicació 
social a través de la Xarxa.

Objetivo: Creación de espacios 
colaborativos para el aprendizaje 
conjunto de nuevas tecnologías, nuevas 
formas de creación y desarrollo cultural 
en Internet. 
Destinatarios: Cualquier persona 
interesada en la creación y 
comunicación social a través de la Red.

Informació i inscripcions:
wikilab.lescorxador@gmail.com

http://es.wikipedia.org/wiki/wiki
http://www.aprendices.net/

TALLER
TALLER ESCÈNIQUES 3 

DANSA 
INTEGRADA
13 de desembre: 17.00 - 20.00 h
14 de desembre: 10.00 - 13.00 h

Imparteix: Marisa Brugarolas
Companyia: Ruedapies Danza

Tot prenent la dansa i el moviment com 
a element de creació, aquest taller invita 
persones amb i sense discapacitat, amb 
i sense experiència de dansa, a crear a 
partir de la diferència, a sorprendre’ns 
per la singularitat de l’altre, a reinventar 
la nostra forma d’estar al món, a recrear 
les nostres relacions.
Destinataris: grup mixt format per 
persones amb i sense discapacitat.

Tomando la danza y el movimiento 
como elemento de creación, este 
taller invita a personas con y sin 
discapacidad, con y sin experiencia de 
danza, a crear a partir de la diferencia, 
a sorprendernos por la singularidad 
del otro, a reinventar nuestra forma de 
estar en el mundo, a recrear nuestras 
relaciones. 
Destinatarios:  grupo mixto compuesto 
de personas con y sin discapacidad.

Nivell: Iniciació / Places: 20

www.ruedapies.es

Per a qualsevol dubte:
info@centrelescorxador.com



“EN BARRARTE”
Dimarts 2, 9, 16 de desembre
Dijous 4, 11, 18 de desembre
Horari: 18.00 - 19.30 h

Imparteix: María Hernández

Taller dedicat al descobriment de la 
ceràmica i a l’inici i la creació mitjançant 
senzilles tècniques, buscant crear 
un espai de socialització artística on 
participen de manera conjunta pares/
mares i fills. Destinataris: Pares/mares 
amb els seus fills (de 5 a 12 anys).

Taller dedicado al descubrimiento de la 
cerámica y al inicio y creación mediante 
sencillas técnicas, buscando crear un 
espacio de socialización artística en 
el que participen de forma conjunta 
padres/madres e hijos.
Destinatarios: Padres/madres con sus 
hijos (de 5 a 12 años).

Preu: Els alumnes hauran de portar 
el materials necessaris per al 
desenvolupament del taller.

Places: 20 (10 xiquets / 10 adults)

Per a qualsevol dubte:
info@centrelescorxador.com

FINAL CUT 
EXPRESS 4
20 i 21 de desembre
Horari: 10.00 - 14.00 h / 16.00 - 20.00 h

Curs impartit en col·laboració amb
PRADA AUDIOVISUAL

Aquest curs pràctic introdueix 
els estudiants en les principals 
característiques del funcionament, la 
configuració i la interfície de Final Cut 
Express 4. Els conceptes impartits 
inclouen la configuració bàsica, 
l’ajustament i la personalització de 
les preferències, i la captura de vídeo 
i àudio, diverses tècniques d’edició, 
edició d’àudio, finalització i exportació.

Este curso práctico introduce a 
los estudiantes en las principales 
características del funcionamiento, 
configuración e interfaz de Final Cut 
Express 4. Los conceptos impartidos 
incluyen la configuración básica, 
el ajuste y personalización de las 
preferencias y, la captura de vídeo 
y audio, varias técnicas de edición, 
edición de audio, finalización y 
exportación.

Preu: 30 €

Places: 16 / Duració: 16 h

Inscripció i matrícula:
Prada Audiovisual
Tel.: 96/66378323
formacion@prada-audiovisual.es
www.prada-audiovisual.es

TALLER
TALLER PLÀSTIQUES 1 I 2
CICLE: ARTS PLÀSTIQUES

CURS
TALLER DIGITAL

PROCESSING
Dimecres 3, 10 i 17 de desembre
Horari: 21.00 - 23.30 h

Comissari: David Gomis

Processing és un llenguatge de 
programació i entorn open source usat 
per una àmplia comunitat d’artistes, 
per a la creació d’imatges de síntesis, 
animacions i interaccions les aplicacions 
de les quals són d’allò més diverses: 
net.art, instal·lacions interactives, 
animació, simuladors, intel·ligència 
artifical, generació d’interfaces, 
visualitzadors, videocreacions, etc.

Processing es un lenguaje de 
programación y entorno open source 
usado por una amplia comunidad 
de artistas, para la creación de 
imágenes de síntesis, animaciones 
e interacciones cuyas aplicaciones 
son de lo más diversas: net.art, 
instalaciones interactivas, animación, 
simuladores, inteligencia artificial, 
generación de interfaces, visualizadores, 
videocreaciones, etc.

Destinataris: Artistes de qualsevol 
disciplina, especialment interessats en 
l’aplicació de la tecnologia en la creació 
artística

www.processing.org

Contacte i inscripció:
grup.processing@gmail.com

CURS
TALLER DIGITAL
CICLE: LLABART



CARLOS GARCÍA:
“SIEMPRE Y 
CUANDO”
Del 20 de novembre de 2008
a l’11 de gener de 2009

Comissari: José Aniorte

Carlos García va nàixer a Elx. Després 
d’acabar els seus estudis de Belles 
Arts es va establir a València on ha 
desenvolupat la seua carrrera artística 
vinculat a la Galeria Valle Ortí, la qual 
cosa li ha permés exposar la seua obra 
en fires tan prestigioses com ARCO o 
Arte Santander.

Carlos García nació en Elche. Tras 
finalizar sus estudios de Bellas Artes 
se estableció en Valencia donde 
ha desarrollado su carrera artística 
vinculado a la Galería Valle Ortí, lo que le 
ha permitido exponer su obra en ferias 
tan prestigiosas como ARCO o Arte 
Santander.

Dilluns a dissabte:
Matins de 10.00 - 13.00 h
Vesprades de 18.00 - 21.00 h
Diumenges de 10.00 - 13.00 h

Entrada lliure

EXPOSICIÓ
SALA LANART
CICLE: INÈDITS

P.I.P.M
POST-
INDUSTRIAL 
PALEONTOLOGY 
MUSEUM
A partir de l’1 de desembre del 2008

Museu de Paleontologia Postindustrial

Autor: Máximo Pisani

INSTAL·LACIÓ-TALLER
LA NAU
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03/DESEMBRE/2008 PROCESSING CURS

20/DESEMBRE/2008 FINAL CUT EXPRESS 4 CURS

02/DESEMBRE/2008 “EN BARRARTE” TALLER

13/DESEMBRE/2008 DANSA INTEGRADA TALLER

13/DESEMBRE/2008 WIKILAB TALLER

01/DESEMBRE/2008 P.I.P.M. INSTAL·LACIÓ

20/NOVEMBRE/2008 CARLOS GARCÍA EXPOSICIÓ

29/DESEMBRE/2008 TEMPO MODERNO MASTERCLASS

19/DESEMBRE/2008 JAVIER COLINA / ANTONIO SERRANO MÚSICA JAZZ

14/DESEMBRE/2008 CUCHILLO MÚSICA FOLK PSICODÈLIC

12/DESEMBRE/2008 ÁNGELES BUSCAN PLAYAS ABANDONADAS TEATRE

06/DESEMBRE/2008 ADOSADOS TEATRE

05/DESEMBRE/2008 EL OFICIO DE MORIR POESIA

28/NOVEMBRE/2008 AJO: STRIPTEASE CARDIOVASCULAR PERFORMANCE POÈTICA / MICROPOESIA

18/NOVEMBRE/2008 MICAH P. HINSON MÚSICA FOLK / COUNTRY

16/NOVEMBRE/2008 FRANCISCO NIXON MÚSICA POP

08/NOVEMBRE/2008 MOVIDOS DANSA CONTEMPORÀNIA / FLAMENC

AGENDA

COM ARRIBAR

Curtidors, 23. 03203 Elx. Alacant
Tel. 966 658 230 / Fax 966 658 231
info@centrelescorxador.com

VENDA D’ENTRADES

Venda anticipada: Servicam.

Taquilla: 1 hora abans del 
començament de la funció.



www.centrelescorxador.com
http://escorxador.wordpress.com


