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FLAMENC
ESPAI ESCÈNIC
L’AVANTGUARDA DEL FLAMENC

ARTOMÁTICO

+ Artista invitat: Jorge Pardo

4 d’abril, dissabte, 21.30 h

Artomático: electrònica, bases, samples
Nacho Arimany: percussions
Rafael Estévez i Nani Paños: ball 
José Manuel León: guitarra

El flamenc contemporani tenia una 
assignatura pendent. S’ha barrejat amb 
el rock, amb el pop, amb el jazz... però 
encara li faltava un acostament seriós a 
l’electrònica. Així, Artomático proposa 
una versió ‘connectada’ del flamenc.

El flamenco contemporáneo tenía una 
asignatura pendiente. Se ha mezclado 
con el rock, con el pop, con el jazz... 
pero aún le faltaba un acercamiento 
serio a la electrónica. Así, Artomático 
propone una versión ‘enchufada’ del 
flamenco.

www.artomatico.com

Entrada: 5 € / Sense numerar

ENSAMBLAJES II

1 i 2 d’abril

Jornades d’art, disseny i imatge.

Tallers, ponències i intervencions són el 
que ens ofereix aquesta segona edició 
d’ENSAMBLAJES, unes jornades sobre 
disseny, música i art que organitza l’IES 
Carrús amb la col·laboració del CCCE 
L’Escorxador.

Talleres, ponencias e intervenciones 
son los que nos ofrece esta segunda 
edición de ENSAMBLAJES, unas 
jornadas sobre diseño, música y arte 
que organiza el IES Carrús con la 
colaboración del CCCE L’Escorxador.

Organitza:
IES Carrús i CCCE L’Escoxador

www.iescarrus.com

JORNADES
ESPAI ESCÈNIC
INÈDITS

KLAUS & KINSKI

12 d’abril, diumenge, 21.00 h 

El que realment atrapa de Klaus & 
Kinski és el que hi ha dins, la seua 
personalitat, la seua idiosincràsia i, per 
damunt de tot, les seues cançons. Tot 
gràcies a una particular barreja d’enginy 
i de talent que inunda el seu repertori, 
bàsicament pop, cosit amb mirament a 
multitud d’estils afins als seus gustos.

Lo que realmente atrapa de Klaus 
& Kinski es lo que hay dentro, su 
personalidad, su idiosincrasia y, por 
encima de todo, sus canciones. Todo 
gracias a una particular mezcla de 
ingenio y de talento que inunda su 
repertorio, básicamente pop, cosido 
con primor a multitud de estilos afines a 
sus gustos.

www.myspace.com/klausandkinski

Entrada: 5 € / Sense numerar

MÚSICA POP-ELECTRÒNICA
ESPAI ESCÈNIC
INÈDITS



MATT ELLIOTT

18 d’abril, dissabte, 21.30 h

Creava electrònica sota el pseudònim 
The Third Eye Foundation, però Elliott 
va girar cap a composicions molt més 
folk, abandonant el teclat i les màquines 
fins a fer-les quasi desaparéixer per 
a tornar als instruments tradicionals. 
Presenta ací la tercera part d’aquest 
projecte: l’àlbum Howling Songs.

Creaba electrónica bajo el pseudónimo 
The Third Eye Foundation, pero 
Elliott viró hacia composiciones 
mucho más folk, abandonando 
el teclado y las máquinas hasta 
hacerlas casi desaparecer para volver 
a los instrumentos tradicionales. 
Presenta aquí la tercera parte de este 
proyecto: el álbum Howling Songs.

www.thirdeyefoundation.com

Entrada: 5 € / Sense numerar

MÚSICA FOLK
ESPAI ESCÈNIC
CLÀSSICS CONTEMPORANIS

MÚSICA POP-FOLK-COUNTRY
ESPAI ESCÈNIC
CLÀSSICS CONTEMPORANIS

CLEM SNIDE

22 d’abril, dimecres, 21.30 h

No li falta ironia a l’assumpte: el disc 
que el 2006 no es podia editar per 
problemes econòmics i personals, 
Hungry Bird, és el que ha fet que Eef 
Barzelay torne a la càrrega i ressuscite 
Clem Snide amb nous músics.

No le falta ironía al asunto: el disco 
que en 2006 no se podía editar por 
problemas económicos y personales, 
Hungry Bird, es el que ha hecho que Eef 
Barzelay vuelva a la carga y resucite a 
Clem Snide con nuevos músicos.

www.clemsnide.com
www.myspace.com/clemsnide

Entrada: 5 € / Sense numerar

CINEMATECA
ESPAI ESCÈNIC
TROBADES A TÒQUIO

TEATRE
ESPAI ESCÈNIC
INÈDITS

SANS SOLEIL

28 d’abril, dimarts, 21.00 h

Direcció: Chris Marker / Any: 1983
Durada: 100 min.

Tres xiquets en una carretera a Islàndia, 
una tripulació somnolenta a bord d’un 
ferri, un emú a Île de France, un bell rostre 
de les illes Bijagos, un cementeri de gats 
als afores de Tòquio... Així inicia el relat 
una dona desconeguda que llig les cartes 
trameses per un operador de càmera, 
Sandor Krasna, que a través del registre de 
les imatges dels seus viatges s’interroga 
sobre la memòria i la funció del record.

Tres niños en una carretera en Islandia, 
una tripulación somnolienta a bordo de 
un ferry, un emú en Île de France, un bello 
rostro de las islas Bijagos, un cementerio 
de gatos a las afuera de Tokio... Así inicia 
el relato una mujer desconocida que lee 
las cartas remitidas por un operador de 
cámara, Sandor Krasna, que a través del 
registro de las imágenes de sus viajes se 
interroga sobre la memoria y la función del 
recuerdo.

Entrada lliure

EXERCICIS D’AMOR

25 d’abril, dissabte, 21.30 h

Companyia: El Pont Flotant
Començament: Espai Escènic. 
L’obra es desenvoluparà a diferents 
espais del CCCE L’Escorxador.
Funció per a 70 espectadors.

Exercicis d’amor és una manera 
particular de celebrar la unió entre 
persones, una celebració senzilla i 
íntima a meitat camí entre el teatre i la 
realitat, on l’espectador és l’invitat.

Exercicis d’amor es una manera 
particular de celebrar la unión entre 
personas, una celebración sencilla e 
íntima a mitad camino entre el teatro y 
la realidad, donde el espectador es el 
invitado.

www.elpontflotant.es

Entrada: 5 € / Sense numerar

CINE + CONFERÈNCIA
ESPAI ESCÈNIC
ROCK, ACCIÓ!

24 HOUR
PARTY PEOPLE

+ Conferència:
«Rock y cine. Una introducción»
Per Eduardo Guillot

23 d’abril, dijous, 20.30 h

Direcció: Michael Winterbottom
L’any 1976, Tony Wilson funda un 
segell discogràfic i es converteix en 
buscapromeses i promotor musical. 
Aquesta és la història de l’espectacular 
ascens de la discogràfica Factory 
Records de Manchester, lloc d’origen de 
grups com ara Joy Division, New Order i 
Happy Mondays.

Dirección: Michael Winterbottom
En el año 1976 Tony Wilson funda un 
sello discográfico y se convierte en 
cazatalentos y promotor musical. Esta 
es la historia del espectacular ascenso 
de la discográfica Factory Records de 
Manchester, lugar de origen de grupos 
como Joy Division, New Order y Happy 
Mondays. 

Entrada lliure



VIDEODANSA-DANSA CONTEMPORÀNIA
ESPAI ESCÈNIC
INÈDITS

LOST & FOUND
+ DE.DOS

30 d’abril, dijous, 21.30 h
Commemoració del Dia 
Internacional de la Dansa

LOST & FOUND (Estrena)
Peça de videodansa coproduïda per la 
Cia. Otra Danza i el CCCE L’Escorxador.

 
Lost & Found es basa en la capacitat 
que té l’ésser humà per a assimilar les 
coses noves. Descobrir l’espai, utilitzar-
lo, connectar amb ell i, finalment, 
formar part d’una nova realitat.

Lost & Found se basa en la capacidad 
que tiene el ser humano para asimilar 
lo nuevo. Descubrir el espacio, 
utilizarlo, conectar con él y finalmente 
formar parte de una nueva realidad.

DE.DOS
Tan lejos tan cerca
Zeitanschläge… 
Óyeme con tus manos
Direcció artística: Asun Noales
Coreografia, espai escènic i interpre-
tació: Asun Noales i Kike Guerrero
Soprano: Lucca Espinosa

www.otradanza.es

Entrada: 5 € / Sense numerar

CINEMATECA
ESPAI ESCÈNIC
TROBADES A TÒQUIO

I’M NOT THERE

+ Conferència:
«El biopic rock. Vivir a 45 rpm, morir a 
24 imágenes por segundo»
Per Nando Salvá

7 de maig, dijous, 20.30 h

Direcció: Todd Haynes
Prenent com a inspiració la carrera 
de Bob Dylan en constant canvi, I’m 
not there és un entreteixit d’una sèrie 
d’històries a l’Amèrica dels anys 60 i 70. 
Cada història expressa un aspecte de la 
mercúrica carrera de Dylan, i han estat 
filmades de manera diferent a través, 
també, de molts diferents intèrprets.

Dirección: Todd Haynes
Tomando como inspiración la carrera de 
Bob Dylan en constante cambio, I’m Not 
There es un entretejido de una serie de 
historias en la América de los años 60 y 
70. Cada historia expresa un aspecto de 
la mercúrica carrera de Dylan, y han sido 
filmadas de manera diferente a través de 
también muy diferentes intérpretes.

Entrada lliure

CINE + CONFERÈNCIA
ESPAI ESCÈNIC
ROCK, ACCIÓ!

TOKYO-GA

5 de maig, dimarts, 21.00 h

Direcció: Wim Wenders / Any: 1985
Durada: 89 min.

Wim Wenders s’acosta fins a l’univers 
creador i el paisatge vital de Yasuhiro 
Ozu, un dels pilars fonamentals del cine 
japonés. Però el realitzador alemany 
no es limita a reflectir el que va inspirar 
Ozu, sinó que també radiografia un 
país en contínua metamorfosi des d’un 
passat tradicional cap a un futur, que 
ja és present, mimètic d’unes altres 
cultures. 

Wim Wenders se acerca hasta el 
universo creador y el paisaje vital 
de Yasuhiro Ozu, uno de los pilares 
fundamentales del cine japonés. Pero el 
realizador alemán no se limita a reflejar 
lo que inspiró a Ozu, sino también 
a radiografiar un país en continua 
metamorfosis desde un pasado 
tradicional hacia un futuro, que ya es 
presente, mimético de otras culturas. 

Entrada lliure

TROBADES DE MÚSICA CONTEMPORÀNIA
ESPAI ESCÈNIC
MÚSICA. TEMPS. RAÓ

ELX MIRA EUROPA

8 de maig, divendres
Conferència: 18.00 h
Concert Ars-On: 21.00 h

El que M.T.R. pretén és accedir a la 
música des de la creació actual, el 
projecte sorgeix per la necessitat de 
cobrir un apartat de divulgació artística 
interdisciplinar, enfocat a la difusió i la 
interrelació de diversos temes, idees 
i moviments representatius de les 
cultures del segle XX i XXI.

Lo que M.T.R. pretende es acceder 
a la música desde la creación actual, 
el proyecto surge por la necesidad 
de cubrir un apartado de divulgación 
artística inter-disciplinar, enfocado 
a la difusión e interrelación de 
diversos temas, ideas y movimientos 
representativos de las culturas del siglo 
XX y XXI.

Entrada: 5 € / Sense numerar



CINEMATECA
ESPAI ESCÈNIC
TROBADES A TÒQUIO

JAZZ-FLAMENC
ESPAI ESCÈNIC
L’AVANTGUARDA DEL FLAMENC

GUILLERMO McGILL QUARTET
+ ANA SALAZAR

9 de maig, dissabte, 21.30 h 

Formació: Guillermo McGill, bateria. Josep Pérez Cucurella, baix. Martí Serra, saxo. 
Israel Sandoval, guitarra. Artista Invitada: Ana Salazar, cant i ball.

CUENTOS DE TOKIO

12 de maig, dimarts, 21.00 h

Direcció: Yashujiro Ozu / Any: 1953
Durada: 139 min.

Una parella d’ancians llauradors viatja 
a Tòquio per a visitar els seus fills  que 
fa anys que viuen a la capital. Cap 
d’ells no té temps per a atendre els 
seus pares, per la qual cosa decideixen 
enviar-los a un balneari. 

Una pareja de ancianos campesinos 
viaja a Tokio para visitar a sus hijos, 
quienes llevan años viviendo en la 
capital. Ninguno de ellos tiene tiempo 
para atender a sus padres, por lo que 
deciden enviarlos a un balneario. 

Entrada lliure

L’àlbum Tan Cerca és el nou projecte 
d’aquest gran bateria nascut a Uruguai 
però que viu a Espanya des de fa anys, 
company d’aventures de músics com 
ara Javier Colina, Chano Domínguez, 
Bernardo Sassetti, Enrique Morente o 
Rafael Riquerini.

El álbum Tan Cerca es el nuevo 
proyecto de este gran batería nacido en 
Uruguay pero afincado en España desde 
hace años, compañero de aventuras 
de músicos como Javier Colina, Chano 
Domínguez, Bernardo Sassetti, Enrique 
Morente o Rafael Riquerini.

www.myspace.com/gmcgill

Entrada: 5 € / Sense numerar

TEATRE
ESPAI ESCÈNIC
CLÀSSICS CONTEMPORANIS

CITY/SIMCITY

De Jordi Casanovas

23 de maig, dissabte, 21.30 h

Companyia: Fly Hard
Repartiment: Roser Blanch (Helena), 
Clara Cols (Júlia), Pablo Lammers 
(Daniel), Sergio Matamala (Alejandro). 
Obra inspirada en el videojoc SimCity 
2000 de Maxis (1993).

Elena, Júlia i Daniel han botat dels seus 
màsters respectius a una poderosa 
multinacional, però estan tres anys 
atrapats en un departament inoperant. 
No sembla que hi haja ni vida ni 
relacions personals més enllà del treball. 
Furiosos per la negativa d’un ascens, 
planegen acabar amb l’empresa.

Elena, Julia y Daniel han saltado de sus 
masters respectivos a una poderosa 
multinacional, pero llevan tres años 
atascados en un departamento 
inoperante. No parece haber vida ni 
relaciones personales más allá del 
trabajo. Furiosos por la negativa de un 
ascenso, planean acabar con la empresa.

Entrada: 5 € / Sense numerar

EXPOSICIÓ
SALA LANART
INÈDITS

RETRATS O
SI JO FÓRA

Del 15 de maig al 14 de juny
Inauguració:
15 de maig, divendres, 20.30 h

Un projecte de: Societat Doctor Alonso
Tomás Aragay / Sofía Asencio

Retrats o si jo fóra és una apropiació 
del cos de l’altre a través d’un treball 
antropològic i coreogràfic que dóna 
com a resultat la construcció d’un retrat 
femení divers i complex.

Retratos o si yo fuera es una 
apropiación del cuerpo del otro a 
través de un trabajo antropológico y 
coreográfico que da como resultado 
la construcción de un retrato femenino 
diverso y complejo.

societatdoctoralonso.blogspot.com

Entrada lliure

DANSA CONTEMPORÀNIA
ESPAI ESCÈNIC
INÈDITS

VOLUM 2

16 de maig, dissabte, 21.30 h

Companyia: Societat Doctor Alonso
Intèrprets: Sofia Asencio / Nilo Gallego

Allí on normalment hauríem de 
trobar alguna cosa espectacular, els 
components de la Societat Doctor 
Alonso, Sofia Asencio i Tomàs Aragay, 
l’eliminen per a crear poesia del patètic. 
Aquesta vegada, simplement, posen 
sobre escena una pista de ball, un DJ, 
una dona i alguns accidents poètics. 

Allí dónde deberíamos normalmente 
encontrar lo espectacular, los 
componentes de la Societat Doctor 
Alonso, Sofia Asencio y Tomàs Aragay, 
lo eliminan para crear una poesía de lo 
patético. Esta vez, simplemente ponen 
sobre escena una pista de baile, un 
DJ, una mujer y algunos accidentes 
poéticos.

societatdoctoralonso.blogspot.com

Entrada lliure



DOCUMENTAL
ESPAI ESCÈNIC
INÈDITS

DOLOR

D’Alberto Gutiérrez

11 de juny, dijous, 21.00h / Estrena

El director il·licità ha volgut complir, amb 
la creació d’aquest documental, una 
doble funció: oferir informació sobre 
la fibromiàlgia (anomenada per alguns 
com «la malaltia del segle XXI» o «la 
pallissa invisible») i donar suport als que 
pateixen les seues conseqüències. 

El director ilicitano ha querido cumplir, 
con la creación de este documental, 
una doble función: ofrecer información 
sobre la fibromialgia (denominada por 
algunos como «la enfermedad del siglo 
XXI» o «la paliza invisible») y apoyar a 
los que sufren sus consecuencias. 

Una coproducció del CCCE 
L’Escorxador

Entrada lliure

TEATRE
ESPAI ESCÈNIC
INÈDITS

ELS SILENCIS
DE MARIA

6 de juny, dissabte, 21.30 h / Estrena

Companyia: Ferroviària

Basada en una novel·la de Carles 
Cortés amb què ha construït una veu 
polièdrica en la qual aprofundirem en 
els sentiments de la dona en un món 
que l’oprimeix. Els silencis de Maria és 
un espectacle de personatges: l’Hèctor 
és acusat d’assassinar la seua dona i 
coneixem Maria a través de Laura.

Basada en una novela de Carles Cortés 
con la que ha construído una voz 
poliédrica en la que profundizaremos en 
los sentimientos de la mujer en un mundo 
que la oprime. Els silencis de Maria es 
un espectáculo de personajes: Hèctor 
es acusado de asesinar a su mujer y 
conocemos a Maria a través de Laura.

Una coproducció del CCCE 
L’Escorxador

Entrada: 5 € / Sense numerar

DAMIEN JURADO

28 de maig, dijous, 21.30 h

No sols és que en el nou disc de 
Damien Jurado, Caught In The Trees, no 
hi haja cançons per a omplir-lo. Perquè 
les tretze tenen la seua raó de ser i 
d’estar-hi. És un poc més: un àlbum que 
reivindica la importància del cantautor 
de Seattle. 

No sólo es que en el nuevo disco de 
Damien Jurado, Caught In The Trees, no 
haya canciones de relleno. Porque las 
trece tienen su razón de ser y de estar. 
Es algo más: un álbum que reivindica la 
importancia del cantautor de Seattle. 

www.damienjurado.com
www.myspace.com/damienjurado

Entrada: 5 € / Sense numerar

MÚSICA FOLK-ROCK-INDEPENDENT
ESPAI ESCÈNIC
CLÀSSICS CONTEMPORANIS

  
 

Del 18 de juny al 26 de juliol
Inauguració: 18 de juny, dijous, 20.30 h

Antonio Agulló (Elx, Alacant, 1965). 
L’obra d’Antonio Agulló atrau per la 
delicadesa de la seua organització 
abstracta del colorit –blaus, grisos i 
roses-, per la llisor perfecta de la seua 
plana superfície –acrílic sobre fusta- i 
per la levitat i precisió del seu gest en 
dibuixar, a través del qual advertim 
visualment –a poc a poc- que estem  
davant de quadres sorprenentment 
figuratius. José Marín-Medina. (CCM 08).

EXPOSICIÓ
SALA LANART
INÈDITS

AMIGOS QUE
NO TENDRÉ
13 de juny, dissabte, 21.30 h / Estrena

Raúl Montoya (veu), Manuel Medina 
(guitarres), Alejandro Orts (baix), Antonio 
Olivares (bateria), Lluís Martínez (teclats)

Els il·licitans presenten la seua nova 
gravació en estudi, Fantástico. Tot 
envoltant-se de projeccions visuals i 
ambientacions sonores converteixen 
un espectacle sonor en una creació 
audiovisual. Una compacta exposició 
del seu repertori com un espectacle que 
naix i mor sense cap interrupció. 

Los ilicitanos presentan su nueva 
grabación en estudio, Fantástico. 
Rodeándose de proyecciones visuales y 
ambientaciones sonoras convierten un 
espectáculo sonoro en una creación au-
diovisual. Una compacta exposición de 
su repertorio como un espectáculo que 
nace y muere sin ninguna interrupción.

Una producció del CCCE L’Escorxador

myspace.com/amigosquenotendre

Entrada: 5 € / Sense numerar

MÚSICA POP-ROCK
ESPAI ESCÈNIC
INÈDITS

Antonio Agulló (Elche, Alicante, 1965). 
La obra de Antonio Agulló atrae por la 
delicadeza de su organización abstracta 
del colorido –azules, grises y rosas-, por 
la lisura perfecta de su plana superficie –
acrílico sobre madera- y por la levedad y 
precisión de su gesto dibujístico, a cuyo 
través vamos advirtiendo visualmente 
–poco a poco- que estamos  ante 
cuadros sorprendentemente figurativos. 
José Marín-Medina. (CCM 08).    

Entrada lliure

ANTONIO AGULLÓ, PENSAMENT PLÀSTIC



INÈDITS

1 i 2 d’abril
JORNADES
ENSAMBLAJES II

12 d’abril [dg] 21.00 h
MÚSICA POP-ELECTRÒNICA
KLAUS & KINSKI

25 d’abril [ds] 21.30 h
TEATRE
EXERCICIS D’AMOR

30 d’abril [dj] 21.30 h
DANSA CONTEMPORÀNIA
LOST AND FOUND + DE.DOS

15 de maig [dv] 20.30 h
EXPOSICIÓ
RETRATS O SI JO FÓRA

16 de maig [ds] 21.30 h
DANSA CONTEMPORÀNIA
VOLUM 2

6 de juny [ds] 21.30 h
TEATRE
ELS SILENCIS DE MARIA

11 de juny [dj] 21.00h
DOCUMENTAL
DOLOR

13 de juny [ds] 21.30 h
MÚSICA POP-ROCK
AMIGOS QUE NO TENDRÉ

18 de juny [dj] 20.30 h
EXPOSICIÓ
PENSAMENT PLÀSTIC

TROBADES
A TÒQUIO

28 d’abril [dt] 21.00 h
CINEMATECA
SANS SOLEIL

5 de maig [dt] 21.00 h
CINEMATECA
TOKYO-GA

12 de maig [dt] 21.00 h
CINEMATECA
CUENTOS DE TOKIO

ITINERARIS ROCK, ACCIÓ!

23 d’abril [dj] 20.30 h
CINE + CONFERÈNCIA
24 HOUR PARTY PEOPLE

7 de maig [dj] 20.30 h
CINE + CONFERENCIA
I’M NOT THERE

CLÀSSICS
CONTEMPORANIS

18 d’abril [ds] 21.30 h
MÚSICA FOLK
MATT ELLIOTT

22 d’abril [dc] 21.30 h
MÚSICA POP-FOLK-COUNTRY
CLEM SNIDE

23 de maig [ds] 21.30 h
TEATRE
CITY / SIMCITY

28 de maig [dj] 21.30 h
MÚSICA FOLK-ROCK-INDEPENDENT
DAMIEN JURADO

L’AVANTGUARDA
DEL FLAMENC

4 d’abril [ds] 21.30 h
FLAMENC
ARTOMÁTICO

9 de maig [ds] 21.30 h
JAZZ-FLAMENC
GUILLERMO McGILL QUARTET
+ ANA SALAZAR

A MÉS:

8 de maig [dv] 18.00 h
TROBADES DE MÚSICA 
CONTEMPORÀNIA
ELX MIRA EUROPA
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AJUNTAMENT

CTRA. CREVILLENT

COM ARRIBAR-HI

ACCÉS

Curtidors, 23
03203 Elx. Alacant

Autobusos: 
LÍNIA B    LÍNIA J

HORARI DE VISITES

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

VENDA D’ENTRADES

Servicam, Gran Teatre i a 
L’Escorxador una hora abans 
del començament de l’actuació.
Quan l’entrada siga lliure es 
limitarà a l’aforament del local.



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


