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Dijous
17 de setembre, 21.30 h

ELVIS PERKINS
IN DEARLAND
Folk-Cançió Popular
A l’Espai Escènic
Cicle Clàssics Contemporanis

Amb una família com la seua a Elvis 
no li calen presentacions, però si ha 
aconseguit alguna cosa a l’escena 
no ha estat precisament per ser el fill 
de l’actor Anthony Perkins, sinó pel 
seu primerenc maneig d’instruments 
com el saxòfon i la seua afició a la 
poesia que després convertia en 
cançons. Ha col·laborat amb grups 
com ara My Morning Jacket o Clap 
Your Hands Say Yeah. Elvis Perkins in 
Dearland, el seu segon àlbum, es va 
publicar al març d’enguany.

myspace.com/elvisperkins
elvisperkinsindearland.com

Entrada: 5 € / Sense numerar

Diumenge
4 d’octubre, 19.00 h

SCOTT
MATTHEW
Música Acústica
A l’Espai Escènic
Cicle Clàssics Contemporanis

There Is An Ocean That Divides And 
With My Longing I Can Charge It With 
A Voltage Thats So Violent To Cross 
It Could Mean Death: si tens el segon 
àlbum de l’australià Scott Matthew 
a les teues mans, la primera cosa 
que penses és que el seu títol estarà 
dins del Llibre Guiness dels Rècords. 
Amb l’esperança de no sonar 
pretensiós, el títol serveix com un 
símbol d’un enfocament més detallat, 
així com la idea de transmetre un 
anhel sobre l’amor i la pèrdua. Va 
començar com un poema, Scott 
va intentar, en va, inserir aquestes 
paraules a una melodia. Va invitar 
la seua pianista i col·laboradora 
de la cançó There is an ocean that 
divides, Marisol Martínez Limón, per 
a murmurar les paraules al costat 
del narrador japonés Chie Tanka. El 
resultat va ser un dels moments més 
impressionants en l’àlbum.

myspace.com/scottmatthewmusic

Entrada: 5 € / Sense numerar

Divendres
2 d’octubre, 21.00 h
ESTRENA

HIPPIE
MONKS
Música Soul-Funky-Rock and Roll
A l’Espai Escènic
Cicle Inèdits

Soul, gospel, funky, groove, rock and 
roll… Un poc de cada un d’aquests 
gèneres, però sobretot bona 
música amb Paul Venables i l’il·licità 
Eduardo Esclapez entre els seus 
components i, com en unes altres 
formacions com la ja mítica Ruta 69, 
aquest últim posant la veu. Hippie 
Monks va nàixer a Elx durant l’estiu 
del 2008 i, des de llavors, ja han 
quedat finalistes de diversos premis 
nacionals, com ara la II Edició del 
Festival Nacional Dr. Magoo (2008).

myspace.com/hippiemonks

Entrada lliure

Divendres
18 de setembre, 20.30 h
INAUGURACIÓ

ONADES I OBRA 
RECENT DE
JUAN FUSTER
Del 18 de setembre
a l’1 de novembre

Exposició
A la Sala Lanart
Cicle Inèdits

Juan Fuster. Elx, 1968

El pintor il·licità sempre s’ha 
caracteritzat per atendre l’abstracció 
en la seua prolífica obra: al CCCE 
L’Escorxador ocuparà la sala 
expositiva LANART amb un projecte 
en què realitza un recorregut cromàtic 
en el tractament de la fusta prenent 
com a punt de partida l’abstracció. 
La utilització d’ones sobre la fusta fa 
que l’obra exposada adquirisca un 
caràcter certament escultòric.

Una producció del CCCE 
L’Escorxador

Entrada lliure

Dissabte
12 de setembre, 11.00 h

AUDICIÓ
PROJECTE  
TITO YAYA
Audició
A l’Espai Escènic

Projecte TitoYaya necessita
ballarins/es per al seu pròxim 
espectacle LO QUE NO SE VE. La 
producció es durà a terme entre els 
mesos de novembre del 2009 i març 
del 2010. Els assajos es realitzaran 
a València i a Elx i és necessària 
disponibilitat total durant aquests 
mesos.
La selecció final es comunicarà el 
dilluns 28 de setembre, després 
d’haver acabat totes les audicions 
(se’n faran també a Madrid i 
Barcelona).

L’audició constarà de tres parts:

1. Classe de ballet +
classe de dansa contemporània
2. Repertori
3. Entrevista personal

Preselecció
Enviar curriculum vitae + foto carnet 
+ enllaç vídeo a:
audicion@titoyaya.com
Per a enviaments postals de 
gravacions (DVD) podeu contactar en 
aquest mateix correu electrònic.

Data límit enviaments material
5 de setembre

Més info i inscripció
produccion@titoyaya.com

Dirigit a
Professionals de la dansa 
contemporània

Dissabte
10 d’octubre, 21.00 h
PREESTRENA

EL PALOMAR
DE LAS CARTAS
MARACAIBO TEATRO

Teatre
A l’Espai Escènic
Cicle Inèdits

Actors
Cristina Maciá
Xavi Rico
Juan Carlos García
Músics
Javier Baeza
David Herrington
Textos
Miguel Hernández
Selecció textos
Cristina Maciá
Composició musical
Javier Baeza
Ángel Alfosea 
Jorge Gavaldá
Direcció
Cristina Maciá

Aquest espectacle és un íntim 
acostament a la figura de Miguel 
Hernández, a la seua gran obra 
literària i al mateix poeta, que 
resumeix la seua vibrant personalitat 
combativa i les amargures de la vida 
espanyola anterior a la guerra civil. A 
través del teatre, la dansa i la música 
es crea un llenguatge integrador i 
pròxim a l’espectador. Es parteix 
de la figura de Josefina Manresa, la 
seua dona qui, a través dels seus 
records, condueix l’espectador 
i exerceix de fil conductor de la 
peça. S’hi arrepleguen alguns 
fragments del llibre Recuerdos de 
la viuda de Miguel Hernández i 
també molts dels seus poemes.

www.maracaiboteatro.com

Commemoració del Centenari 
de Miguel Hernández

Una coproducció del 
CCCE L’Escorxador

Entrada: 5 € / Sense numerar



Diumenge
25 d’octubre, 19.00 h
ESTRENA

LA FAMILIA DEL ÁRBOL
Música Pop-Indie-Folk
A l’Espai Escènic
Cicle Inèdits 

La Familia del Árbol naix de la necessitat d’expressió de Nacho Casado, que 
grava en ple saló de sa casa un disc ple de cançons precioses i sinceres, 
abraçant les formes de Nick Drake, Donovan i David Crosby. Un disc que ha 
estat elogiat per diferents personalitats i mitjans en la xarxa. La Familia del 
Árbol són ara més de nou músics, però res d’açò no seria possible sense Pilar.

myspace.com/lafamiliadelarbol

Una coproducció del CCCE L’Escorxador

Entrada: 5 € / Sense numerar

Dissabte
17 d’octubre, 21.00 h
ESTRENA

TOPOS
LES BOUFFONS TEATRO

Teatre
A l’Espai Escènic
Cicle Inèdits

Autor
Antonio Cremades
Direcció
Antonio Espuch
Ajudant direcció
Manuel Hernández
Disseny i il·luminació
Juanjo Llorens
Repartiment
David García
Tomás Maestre
Javier Monzó
Diego Juan
Roberto Martínez
Mario Abad

Topos ens ofereix la mirada de 
qui observa, espia, aguaita, i ens 
brinda una plataforma on els 
protagonistes ens proposen un ritual 
del qual no podem autoexcloure’ns 
com a espectadors: la Història 
vista des d’un altre lloc.

Una producció del CCCE 
L’Escorxador

Entrada: 5 € / Sense numerar

Dimarts
13 d’octubre, 21.30 h

EL BARÓN
FANTÁSTICO

Txecoslovàquia 1961
Direcció Karel Zeman
80 min

El film se centra en la figura d’un 
astronauta que aterra a la Lluna i que, 
després d’un esvaïment, cau víctima 
d’un ensomni. En la seua particular 
al·lucinació, el viatger estel·lar es 
troba amb mítics visitants de la 
Lluna com ara Cyrano de Bergerac, 
Nicholas o Barbican (personatges de 
la novel·la de Verne Viatge a la Lluna).

Entrada lliure

CINEMATECA EN L’ESPAI ESCÈNIC

CICLE DE
CINE FANTÀSTIC
I DE CIÈNCIA-FICCIÓ

Dimarts
10 de novembre, 21.30 h

EL PLANETA
SALVAJE

França 1973
Direcció René Laloux
73 min

Al llunyà planeta Ygam viuen unes 
criatures gegantines anomenades 
“Draags” que han domesticat als 
xicotets “Oms”, éssers humans que 
estan sent exterminats. Però un 
“Om” aconsegueix escapar... 
El Planeta Salvaje planteja, en clau 
de ciència-ficció, un al·legat sobre 
la tolerància humana i apel·la a la 
coexistència pacífica entre éssers 
diferents. També és una explícita 
metàfora de l’ocupació russa de 
la llavors Txecoslovàquia el 1968. 
Va ser guardonada amb el Premi 
Especial del Jurat en el Festival de 
Cannes el 1973.

Entrada lliure

Dimarts
15 de desembre, 21.30 h

EL PLANETA
PROHIBIDO

EUA 1956
Direcció Fred M. Wilcox
98 min

A principis del segle 23, el Creuer 
dels Planetes Units C-57D és 
enviat al planeta Altair IV al sistema 
estel·lar Altair, a setze anys de la 
Terra, per a saber què li va passar 
a una expedició enviada 20 anys 
abans. Al final de l’extens viatge, el 
comandant John J. Adams  contacta 
amb el Dr. Edward Morbius, el filòleg, 
qui l’adverteix que s’hi mantinga 
allunyat, però es nega a donar una 
raó. La revisió de La Tempestad de 
Shakespeare del guió de Cyril Hume 
és tan lliure que al principi ningú no 
creia que fóra una revisió d’aquesta 
obra.

Entrada lliure



BEN FROST

Fins hui era un complet desconegut, 
però gràcies a la publicació del seu 
segon treball, Theory of Machines, 
pot convertir-se en un referent 
fonamental de la música electrònica 
actual. Líder del grup School of 
Emotional Engineering –projecte 
d’electrònica industrial de so-, aquest 
australià de 26 anyets, establert a 
Reykjavík (Islàndia), va donar els seus 
primers senyals de vida intel·ligent 
gràcies a la remescla realitzada a 
Desired Constellation, tema de Björk 
inclòs en Medulla. Si no el vas veure 
en el passat Sonar, ara hi pots.

SAM AMIDON

Emmarcat en la mateixa línia de 
grups com Phosphorescent o 
Shearwater, o d’artistes com ara 
Bon Iver o Hayden i amb dos àlbums 
oficials sota el pseudònim de Sam 
Amidon (difícilment diferenciables, 
això sí), aquest jove de 28 anys ha 
estat catalogat per Times com un 
dels millors representants del folk 
revival de la qual cosa estem sent 
testimonis a hores d’ara.

NICO MUHLY

A Nico Muhly li ocorre que és 
molt més conegut per les seues 
col·laboracions que pels seus 
propis discos. El seu problema 
resideix, clar, en les companyies que 
tria: aquest oriünd de Vermont ha 
escrit orquestracions per a Björk, 
Antony & The Johnsons, Rufus 
Wainwright, Bonnie ‘Prince’ Billy o 
Sam Amidon, és responsable de 

Dimarts
3 de novembre, 21.30 h

BEDROOM COMMUNITY
Música Experimental-Electrònica-Industrial
A l’Espai Escènic
Cicle Clàssics Contemporanis

la música incidental en pel·lícules 
com ara L’il·lusionista i, sobretot, 
ha estat la mà dreta de Philip Glass 
durant els últims deu anys. A més 
de tot això, encara li queda temps 
per a dirigir un segell (l’exquisit 
Bedroom Community, a mitges amb 
Sigurdsson i Ben Frost) i per a gravar 
discos en solitari.

VALGEIR SIGURÐSSON

Nascut i criat a Islàndia, Valgeir va ser 
contractat per Björk com a enginyer i 
programador de la banda sonora de 
Lars Von Trier Dancer in the Dark. La 
seua relació amb Björk va més enllà 
de la pel·lícula, ja que des del 1998 
fins al 2006 ha estat un dels seus 
principals col·laboradors. 
Valgeir ha gravat i col·laborat amb 
una sèrie de diversos artistes 
islandesos i també internacionals. 
Les col·laboracions inclouen Kronos 
Quartet, múm, Bonnie ‘Prince’ Billy, 
CocoRosie, Howie B, Camille, Ane 
Brun, Maps, The Magic Numbers, 
Sam Amidon i els compositors Nico 
Muhly i Ben Frost.

myspace.com/theghostofbenfrost
myspace.com/samamidon
myspace.com/muhly
myspace.com/valgeirs

Entrada: 5 € / Sense numerar

Valgeir Sigurðsson

Nico Muhly

Sam Amidon

Ben Frost

Del 27 al 31 d’octubre
De dimarts a divendres: de 17.00 a 21.00 h
Dissabte: de 10.00 a 14.00 h

BASURAMA,
DESIGN OURSELVES
TALLER DE DISSENY COL·LECTIU D’ESPAIS PÚBLICS

Taller d’artista
Al Taller Plàstiques 1 i 2

De la mà d’aquest col·lectiu d’arquitectes, decidit a investigar i propiciar una 
segona vida per als residus, construirem mobiliari i estructures polifuncionals 
per als patis de L’Escorxador i experimentarem amb la capacitat de 
transformar un espai concret, tot dotant-lo d’usos diferents.

Imparteix Basurama
Hores 20  Preu 58 €  Places 20
Dirigit a: estudiants d’Arquitectura i d’arts, artistes plàstics, dissenyadors, 
urbanistes, paisatgistes, amants del reciclatge i tots aquells que desitgen 
experimentar la creació-producció col·lectiva a partir del que considerem 
residus.
Informació lescorxador.mela@gmail.com
Inscripció info@centrelescorxador.com
Coorganitza CCCE L’Escorxador i Universitat Miguel Hernández.

Dissabte
31 d’octubre, 20.30 h

INAUGURACIÓ DE LA 
INTERVENCIÓ ARTÍSTICA 
COL·LECTIVA REALITZADA EN 
DESIGN OURSELVES, BASURAMA 

SESSIÓ ICO
A La Nau

Alacantí d’origen, i ara resident al 
Low Club, Madrid, abans ha passat 
per cabines com la de Confeti Club, 
Camelot Club o Divine Pop Room. 
En les seues sessions s’entrellacen 
les guitarres i els beats: l’indie sona 
a club, l’electrònica es carrega de 
guitarres. Des del pop o el pop-funk 
fins als breaks, l’electrònica i la new 
wave.

basurama.org
myspace.com/ico_dj

Entrada lliure



Taller d’artista
Al Taller Plàstiques

Aquest taller intentarà incentivar 
en intel·lectuals i artistes els 
qüestionaments sobre una possible 
definició d’art i les seues operacions 
en la contemporaneïtat, els seus 
mitjans expressius i l’adequació 
dels gèneres a les idees, per a 
fomentar l’esperit crític en relació 
amb l’art mitjançant l’anàlisi del grup 
i, en conseqüència, intercanviar 
experiències d’una manera conjunta 
pel que fa a les obres dels assistents 
al taller. Intentarà debatre en els 
mitjans i recursos amb què els 
artistes presenten la seua obra.

Hores 24  Preu 58 €  Places 16
Dirigit a: artistes multidisciplinaris 
(plàstics, videocreadors, etc.)
Requisits: enviar el currículum de 
l’artista a eliomacho@gmail.com
Informació eliomacho@gmail.com
Inscripció
info@centrelescorxador.com
Coorganitza CCCE L’Escorxador 
i Universitat Miguel Hernández.

Divendres
6 de novembre, 21.00 h

OAM TRIO
Jazz
A l’Espai Escènic
Cicle Clàssics Contemporanis

Omer Avital contrabaix
Aaron Goldberg piano
Marc Miralta bateria

Omer Vital, Aaron Goldberg i Marc 
Miralta formen aquest trio líder en què 
cada un aporta la seua part sense 
buscar un protagonisme individual. Les 
diferents arrels culturals dels músics 
donen com a resultat una música molt 
rica, amb influències del flamenc, de la 
música àrab i del jazz al més pur estil 
americà. A punt de publicar l’àlbum 
que han gravat amb el saxofonista 
Mark Turner, el trio està en plena forma 
i amb ganes de passejar el seu intens i 
creatiu directe.

myspace.com/marcmiralta
omeravital.com
aarongoldberg.com

Entrada: 5 € / Sense  numerar

Dissabtes i diumenges, 5, 6, 12, 13, 19 i 20 de desembre
De 10.00 a 14.00 h

LA BOUTIQUE
O TRUCS PERQUÈ UN ARTISTA ES PRESENTE EN SOCIETAT,
PER ELIO RODRÍGUEZ

I a les 21.00 h

VANITO BROWN
Música Llatina
A La Nau

Cantant i compositor cubà, una 
de les veus principals de la seua 
generació. A desembre del 1996 
viatja a Madrid a integrar Habana 
Abierta, amb la qual ha xafat, en 
imparable carrera, els més diversos 
escenaris  espanyols i internacionals: 
Suïssa, Portugal, Alemanya, Estats 
Units, L’Havana… Vanito Brown 
destaca per la senzillesa, el sentit 
de l’humor i la mesura melòdica 
en el dibuix de cançons, on el son 
i el blues ressonen entre si com 
contemporanis de sempre i en una 
fusió especialment orgànica. 

vanitobrown.com
myspace.com/vanitobrownspace

Entrada lliure

Dijous
12 de novembre, 20.30 h
INAUGURACIÓ

ELIO
RODRÍGUEZ,
CAPOQUER
NEGRE
Del 12 de novembre
al 6 de gener

Instal·lació
A la Sala Lanart
Cicle Inèdits

Elio Rodríguez
L’Havana, Cuba, 1966

El capoquer era considerat un 
arbre sagrat entre les diferents 
cultures prehispàniques de l’àrea de 
Mesoamèrica. Actualment, continua 
sent-ho en la religió afrocubana Yoruba.
Així mateix, d’acord amb la creença 
maia, són les branques d’aquest arbre 
les que permeten l’obertura dels tretze 
cels. Aquest tipus d’arbre, per la seua 
majestuositat i el seu tronc robust, 
s’associa en moltes cultures amb el 
centre de cerimònia o el cor des d’on 
flueixen totes les forces.
La instal·lació que proposa Elio 
Rodríguez tracta sobre la confluència 
en una imatge de diversos fenòmens 
culturals i socials i focalitza en una 
imatge tota una cultura (o almenys 
aquest és el seu objectiu). 

www.machoenterprise.com

Produït per el CCCE L’Escorxador

Entrada lliure 

Dimarts
17 de novembre, 21.30 h
Dimecres
18 de novembre, 21.30 h

TEATRO DA
MANGIARE?
TEATRO DELLE ARIETTE

Teatre
A l’Espai Escènic
Cicle Clàssics Contemporanis

Esdeveniment per a 26 comensals

Actors
Paola Berselli
Maurizio Ferraresi
Stefano Pasquini

Teatro da Mangiare? conté una 
pregunta: en Teatro da Mangiare? 
es menja de veritat? Sí. Els 26 
espectadors estan asseguts al voltant 
d’una gran taula, com en una casa de 
camp. Al seu voltant, els tres actors 
cuinen, serveixen el menjar, parlen, 
conten, actuen i el lloc es torna un 
espai de l’emoció i de la memòria, 
també de degustació.
El treball d’Ariette està relacionat 
amb l’autobiografia; treballant sobre 
la seua pròpia història, el públic 
comença a moure els seus records, 
les seues vivències; el menjar obri les 
portes del cor i al final l’experiència 
és total, forta. 

Entrada: 5 € / Sense numerar



Del 24 al 28 de novembre
De dimarts a divendres:
de 17.00 a 21.00 h
Dissabte: de 10.00 a 14.00 h

CABELLO/
CARCELLER,
LA CITA TENIA 
UN PREU
Taller d’artista
Al Taller Plàstiques 1 i 2  

A través de les ficcions 
cinematogràfiques s’hi analitzaran i 
qüestionaran els exacerbats models 
de representació de la masculinitat, 
l’”empremta” dels quals quedarà 
impresa a manera d’intervenció en 
diferents espais de L’Escorxador.
Hores 20  Preu 58 €  Places 15
Dirigit a artistes visuals i plàstics, 
estudiants i investigadors/es d’art. 
Professors/es d’art, doctorats i 
postdoctorats d’art i estudis de 
gènere. Estudiants i investigadors/es 
relacionats amb gènere.
Materials previs participants: Cada 
participant haurà d’aportar al taller el 
DVD o vídeo de la pel·lícula que haja 
seleccionat prèviament.

Informació
lescorxador.mela@gmail.com
Inscripció
info@centrelescorxador.com
Coorganitza CCCE L’Escorxador 
i Universitat Miguel Hernández.

Dissabte
28 de novembre, 20.30 h

INAUGURACIÓ DE LA 
INSTAL·LACIÓ ARTÍSTICA 
COL·LECTIVA 
Els alumnes, després de transformar 
aquest grup de treball en una realitat, 
exposaran la seua obra i intervindran 
diferents espais del CCCE 
L’Escorxador i de la ciutat.

MADELMAN
Dj Madel (també conegut com 
Madelman o José Luis, del grup 
Chico y Chica) és bilbaí resident 
del club “Arrebato”, on punxa que 
et mors i a banda organitza les 
arxiconegudes festes temàtiques 
“SIGUE SIGUE SPUTNIK SIGUE”. 
A més a més, s’ha patejat tots els 
grans clubs de pop de la geografia 
nacional (Razzmatazz de Barcelona, 
Ocho y medio de Madrid…).

Entrada lliure

Divendres
27 de novembre, 21.00 h
ESTRENA

REQUETERRÉ-
QUIEM
SOMNIS TEATRE

Teatre-Sèrie Internet
A l’Espai Escènic  
Cicle Inèdits

Convenció Anual de Psicologia, 
Medicina i Ciència del 2009: 
l’esdeveniment té un invitat especial, 
Hermes Caminante, per les seues 
troballes a partir de la Cunaterapia.
Desafortunadament, Hermes no sap 
que son pare, Alberto León, regent i 
representant de l’Ataúdterapia, té un 
pla: raptar i emmordassar el seu fill i 
fer-se passar per ell en la convenció 
per a lloar les meravelles del seu 
mètode.

L’espectacle tancarà la primera 
temporada de la sèrie amb una 
barreja de disciplines a cavall entre 
el vídeo, la televisió, la sala de cine, 
el teatre, la intervenció interactiva 
i Internet, ja que aquest capítol/
representació també serà gravat i 
penjat en la pàgina web .

www.requeterrequiem.com

Una coproducció del CCCE 
L’Escorxador

Entrada: 5 € / Sense  numerar

Agata com Brad Pitt

Fotografia que pertany a la sèrie

«Arxiu: Drag Models»

2007-2008, Cabello/Carceller

Diumenge
29 de novembre, 19.00 h

OUTSIDE-IN,
CONCERT 
ELECTROACÚS-
TIC AMB VJ
Música Experimental
A l’Espai Escènic
Cicle Experimenta-la
Experimenta-la és un cicle de música 
experimental basat en la improvisació 
que es completarà amb diferents 
artistes al llarg de l’any 2010. 

Gregorio Jiménez
vídeo-joquei, live electronics 
Jorge Gavaldá
guitarra processada
David Herrington
instruments de metall i laptop

Concert audiovisual per a duo 
electroacústic i vídeo-joquei amb 
projecció de seqüències originals. 
Els components del trio creen en 
el moment obres improvisades i, 
per tant, efímeres i irrepetibles. La 
improvisació lliure no és un estil d’art; 
es tracta d’una altra manera de crear.

Entrada: 5 € / Sense numerar

Dijous
3 de desembre, 20.30 h
INAUGURACIÓ 

INCUBUS
Del 3 de desembre al 17 de gener

Instal·lació Col·lectiva
A La Nau

Artistes
Ana Pastor Serrano 
pintura, gravat, Elx
Javi Guillén dissenyador 
gràfic, fotografia, Elx
José Domingo escultura, 
Aldeire, Granada
José Sepulcre pintura, Elx
Laura Guillén dibuix, 
pintura, instal·lació, Elx
Miguel Torres pintura, Elx

Comissari Manuel Maciá
Música i sons JM Pastor

Incubus és el resultat d’uns 
quants mesos de treball al 
CCCE L’Escorxador de sis 
artistes emergents.

“Va naixent una tendència a 
la hibridació de les diferents 
disciplines que sembla buscar un 
art total. La intenció d’Incubus és 
atacar els nostres sentits des de 
tots els angles possibles. Cada 
espai atribuït a cada artista, és 
atribuïble també a tots els altres. 

La inspiració són quatre paraules que 
semblen capitals per a entendre la 
societat hui: por, seguretat, vigilància 
i control. Qüestionar la posició de 
l’individu en la societat i també 
els mecanismes que són utilitzats 
darrere del domini de la massa.
INCUBUS reflexiona sobre això i 
proposa un espai on deambular i 
trobar l’oculte, però també l’evident.

Entrada lliure

Tots els dilluns, fins al 3 de desembre
De 19.30 a 21.00 h

INCUBUS. LABORATORI D’ART 
MULTIDISCIPLINARI
Grup de treball
En el Taller Plàstiques 1 i 2

Grup format per artistes plàstics de diferents disciplines amb la finalitat de 
desenvolupar un projecte expositiu col·lectiu a partir de premisses i discursos 
heterogenis.

Informació info@centrelescorxador.com i en el telèfon 966 658 230



Dissabte
19 de desembre, 21.30 h

OTRA DANZA, 
BACK
WORK IN PROGRESS

Dansa contemporània
A l’Espai Escènic

Direcció artística i coreografia 
Asun Noales 
Assistent  
Kike Guerrero
Escenografia  
Paco Azorín  
Il·luminació   
Juanjo Llorens
Música  
Zoe Keating
Text, disseny gràfic i fotografia 
Germán Antón
Audiovisuals
Moana Producciones
Vestuari
C C

La companyia Otra Danza mostra el 
treball que ha preparat durant tres 
mesos al CCCE L’Escorxador per a 
la producció del seu nou espectacle, 
Back: tornar arrere, rebobinar, 
passar novament per la mateixa 
experiència, deconstruir, rewing, 
invertir, retrocedir, mirar des de l’altre 
costat, donar la volta, pensar que 
tornem cap a alguna cosa que ja hem 
experimentat. Impredicible, caòtic, 
lliure, sorprenent. Realitat-ficció. Joc.

Una coproducció del CCCE 
L’Escorxador

Entrada lliure

Dissabte
12 de desembre, 11.30 h

SINGLE, CONCERT 
EN FAMÍLIA
Música Pop
A l’Espai Escènic
Family pop at concert!

Edat màxima xiquet/a: 12 anys

Si hi ha un grup capaç de reinventar el llenguatge del pop, aquest és Single: 
so propi, accessible i absolutament modern. Single és el projecte musical de 
Teresa Iturrioz, qui fóra baixista i lletrista d’Aventuras de Kirlian i Le Mans. 
En aquesta aventura, Teresa treballa novament amb Ibon, un dels millors 
guitarristes i compositors del pop al nostre país, membre també de Le Mans i 
que col·labora en aquest nou projecte de Teresa com a compositor, productor 
i músic. Els acompanyen músics com Antonio de Parade i Murky de Patrullero 
Mancuso i, en directe, Tito de Anti i Joan Vich.
 
Aquest concert està pensat per a gaudir en família. Per la compra d’una 
entrada es disposa de la de l’adult i de la del xiquet. La participació serà una 
màxima en aquests espectacles.

Entrada: 7 € / Sense numerar

Divendres, 11 de desembre, 21.30 h

SOCIETAT DOCTOR ALONSO, EL COS COL·LECTIU
WORK IN PROGRESS

Dansa Contemporània
En l’Espai Escènic
Cicle Inèdits

Una coproducció del CCCE 
L’Escorxador

Entrada lliure

Si alguna cosa defineix el treball de la 
Societat Doctor Alonso és la recerca: 
Sofía Asencio i Tomás Aragay, en 
aquest cas, es pregunten sobre el 
cos com a element col·lectiu de 
celebració amb les arrels folklòriques 
que això implica. Donen continuïtat a 
Santa Sofía, el solo de una ignorante 
(2004) i a Volum II (2007) i tanquen, 

amb aquesta tercera part, la trilogia. 
Han estat preparant-la al CCCE 
L’Escorxador i ens mostren part del 
que serà la peça final.



5, 6 , 7 i 8 d’octubre
dilluns, dimarts, dimecres i dijous
De 16.00 a 21.00 h

ELS OFICIS
DEL TEATRE
VOL 2. DEL TEXT A L’ESCENARI

Monogràfics
Al Taller Escèniques 2 

Es tracta d’oferir als assistents una 
base teòrica i pràctica per a l’ús 
dels materials teatrals. Comprendrà 
l’estudi del procés de creació, des del 
naixement de la idea en la ment de 
l’autor, passant per l’anàlisi del text, 
fins a la seua posada en l’escenari.

Imparteix J.L. Alonso de Santos, 
autor i director teatral. Algunes de 
les seues obres són: Bajarse al moro, 
La estanquera de Vallecas o La 
sombra del Tenorio. Ha estat director 
de la Compañía Nacional de Teatro 
Clásico.

Coordina Juan Carlos García

Hores 20  Preu 58 €  Places 25

Informació i inscripció
info@centrelescorxador.com i en el 
telèfon 966 658 230.
Caldrà adjuntar-hi un breu currículum.

Recomendacions:
Per a assistir al curs és molt 
convenient haver llegit l’obra de 
l’autor Cuadros de amor y humor al 
fresco, editorial Cátedra, col·lecció 
Letras Hispánicas, número 587, 
Madrid 2006.
És aconsellable haver llegit un dels 
dos llibres teòrics de l’autor: 
1. La escritura dramática, editorial 
Castalia, Literatura- Sociedad, 
Madrid 1998.
2. Manual de Teoria y Práctica Teatral, 
editorial Castalia-Universidad, Madrid 
2007.

Coorganitza CCCE L’Escorxador 
i Universitat Miguel Hernández.

16, 17 i 18 d’octubre
divendres, dissabte i diumenge
De 10.00 a 14.00 h i 16.00 a 20.00 h

FINAL CUT
PRO 7 
Al Taller Digital 

L’alumne aprendrà les funcions 
bàsiques de l’edició mentre es 
familiaritza amb la interfície del 
programa. Els conceptes impartits 
en aquest curs pràctic inclouen la 
configuració bàsica, l’ajustament i la 
personalització de les preferències 
i, la captura de vídeo i àudio, 
diverses tècniques d’edició, l’edició 
multicàmera, filtres, transicions, edició 
d’àudio, finalització i exportació. I 
tot això incorporant les principals 
novetats d’aquesta nova versió com 
ara les transicions alpha, l’easy export 
(fàcil exportació), la compartició via 
iChat, i més.

Imparteix Santiago Prada
Curs impartit per un Apple Certified 
Trainer, instructor certificat per Apple.

Hores 24  Preu 58 €  Places 16

Informació i inscripció
info@centrelescorxador.com
i en el telèfon 966 658 230.

Coorganitza CCCE L’Escorxador 
i Universitat Miguel Hernández.

2, 5, 9, 12, 16, 19, 23 i 26
de novembre
dilluns i dijous
de 20.00 a 22.30 h

CURS 
D’UBUNTU PER 
A LA CREACIÓ 
MULTIMÈDIA
POSTPRODUCCIÓ AUDIOVISUAL 
AMB PROGRAMARI LLIURE

Al Taller Digital 

Ubuntu és la distribució de GNU/Linux 
més popular. El curs abordarà les 
nocions bàsiques per a l’aplicació del 
programari en els diferents àmbits de 
la postproducció multimèdia (imatge, 
àudio i vídeo).

Imparteix Lluís M. Campos Martínez

Hores 20  Preu 58 €  Places 16

Informació i inscripció
info@centrelescorxador.com

Als alumnes se’ls proporcionarà un 
disc DVD amb la distribució Ubuntu 
Intrepid Ibex i un altre DVD amb 
informació extra dels programes 
(tutorials, videotutorials, enllaços…). 
Així com un dossier amb diversos 
documents que serviran per a seguir 
les explicacions i com a guia ràpida.

Coorganitza CCCE L’Escorxador 
i Universitat Miguel Hernández.

CINEMATECA EN EL ESPAI ESCÉNIC

CURSOS I TALLERS

NORMES D’INSCRIPCIÓ

Hi ha dues modalitats d’inscripció en els cursos i tallers 
organitzats pel CCCE L’ESCORXADOR, depenent del  
grau d’especialització que es requerisca per a cada un 
d’ells:
1. Cursos d’inscripció directa: inscripció per ordre 
d’arribada fins a completar-ne les places. Caldrà 
complir les condicions que s’establisquen en cada cas 
(fitxa d’inscripció, pagament de quota, etc.).
2. Cursos d’inscripció amb selecció prèvia: la 
inscripció a aquests requerirà la presentació, en el 
termini corresponent, de la documentació necessària 
(curriculum vitae, memòria, projecte, etc.), la qual es 
valorarà en funció dels objectius del curs, el seu nivell 
d’especialització i el perfil del participant a qui va 
destinat.

Les matrícules només podran ser anul·lades per 
aquelles persones que les van efectuar mitjançant un 
document escrit que fonamente els motius o les causes 
de l’anul·lació, el que haurà de ser lliurat personalment 
al CCCE L’Escorxador. La devolució de l’import es 
durà a terme pels mitjans que en cada moment s’hi 
establisquen.

L’assistència dels alumnes al 80% 
de les classes els donarà dret a 
obtindre el certificat de participació 
en el curs, equivalent a 2 crèdits de 
lliure configuració, proporcionat per 
la UMH d’Elx.

PASSOS QUE CAL SEGUIR

PAS 1. Preinscripció
La sol·licitud de preinscripció als cursos i tallers es 
realitzarà emplenant la fitxa corresponent,  que estarà 
a disposició de les persones interessades a les oficines 
del  CCCE L’Escorxador i en la pàgina web del centre 
(www.centrelescorxador.com).
El termini límit per a la presentació de preinscripcions 
acabarà set dies naturals abans de la  data de 
començament del curs o taller.
PAS 2. Comunicació
El primer dia hàbil següent a l’acabament del termini per 
a la presentació de les preinscripcions, es comunicaran 
les admissions i els passos que cal seguir per a 
formalitzar la matrícula.
PAS 3. Matriculació
El termini per a efectuar el pagament, una vegada 
comunicada la seua admissió, serà de tres dies hàbils.
PAS 4. Condicions de pagament / devolució  
Segons l’Ordenança reguladora del preu públic per la 
prestació de serveis o la realització d’activitats al Centre 
de Cultura Contemporània L’Escorxador, de data 23 de 
desembre del 2008:
«Quan, per causes no imputables a l’obligat al 
pagament del preu, el servei o l’activitat no es preste o 
desenvolupe, serà procedent la devolució de l’import 
corresponent».



14, 15, 21 i 22 de novembre, 
dissabtes i diumenges
de 10.00 a 14.00 h

LES EINES DEL 
GUIONISTA
Al Taller Plàstiques  

Les eines del guionista és un repàs 
complet als aspectes i elements 
narratius que una història ha de tindre 
per a captar l’atenció de l’espectador 
de principi a fi. S’hi aprofundirà 
en el coneixement del llenguatge 
cinematogràfic, en la visualització 
d’uns altres treballs i en la participació 
dels alumnes. 

Imparteix Dany Campos, productor, 
director i professor de la Universitat 
Carles III, Madrid.

Hores 16  Preu 58 €  Places 16

Informació i inscripció
info@centrelescorxador.com

Coorganitza CCCE L’Escorxador 
i Universitat Miguel Hernández.

9, 16, 30 de novembre, 7 i 14 de 
desembre (dilluns)
10, 17 de novembre, 1, 15 i 22 de 
desembre (dimarts)
De 18.00 a 19.30 h

TALLER EN
BARRARTE IV
Al Taller Plàstiques 1 i 2   

Taller dedicat al descobriment de la 
ceràmica. S’hi treballarà partint del 
coneixement de l’obra ceràmica actual 
per a desenvolupar, posteriorment, 
obres artístiques. Al taller s’incentivarà 
la curiositat dels xiquets per aquest 
art, es potenciarà la creativitat al 
costat dels seus pares i realitzaran 
junts una peça inspirada en la 
ceràmica contemporània. 

Imparteix María Hernández
Artista plàstica 

Hores 7.5 per taller 
Preu 20 € 
Places 10 parelles per curs 
Edat xiquets 5-12 anys

Informació i inscripció
info@centrelescorxador.com
i en el telèfon 966 658 230.

9, 16, 23 de gener, 6, 13, 20, 27 de 
febrer, 6, 13 i 20 de març 
De 10.00 a 13.00 h

TALLER 
D’INICIACIÓ AL 
MODELATGE 
EN ARGILA
Al Taller Plàstiques 1 i 2   

L’objectiu del curs és ensenyar a 
l’alumne els conceptes bàsics del 
modelatge en argila mitjançant 
l’educació visual a partir del model 
clàssic. Es formarà l’alumne en 
els coneixements bàsics per a la 
realització d’un motlle en escaiola i la 
seua posterior resolució en un material 
més consistent. Es manipularan 
materials com l’escaiola, la resina, 
la pols de marbre o la realització de 
terminacions cromàtiques per a imitar 
materials nobles.

Imparteix Ángel Hernández, escultor

Hores 30  Places 10  Nivell Iniciació
Preu 58 € (els materials estan 
inclosos en el preu i s’hi aportaran 
pel CCCE L’Escorxador)

Informació i inscripció
info@centrelescorxador.com
i en el telèfon 966 658 230.

Coorganitza CCCE L’Escorxador 
i Universitat Miguel Hernández.

De l’11 al 15 i del 18 al 22 de gener, 
de 18.00 a 21.00 h

ELS OFICIS
DEL TEATRE
VOL 3. VESTUARI PER A ARTS 
ESCÈNIQUES

Monogràfics
Al Taller Plàstiques 1 i 2   

En aquesta edició d’Els Oficis 
del Teatre s’abordarà la formació 
dels futurs tècnics en vestuari per 
al treball en les arts escèniques. 
Quant al programa: l’alumne/a rebrà 
documentació per a la primera presa 
de contacte, s’abordarà el disseny, 
el procés de creació, la carta de 
color, l’elecció de materials, el seu 
tractament i les tintures. També les 
talles dels actors i el patronatge base. 
S’hi realitzarà la interpretació del 
disseny, el seu desenvolupament o 
prototip, les proves i el seu seguiment, 
el magatzematge i la conservació.

Imparteix Nati Rodríguez
Hores 30  Places 10
Preu 58 €

Informació i inscripció
info@centrelescorxador.com
i en el telèfon 966 658 230.

Coorganitza CCCE L’Escorxador 
i Universitat Miguel Hernández.

Tots els dimecres
de 21.00 a 23.30 h

LABART:
PROCESSING
Grup de treball
Al Taller Digital    

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

Comissari David Gomis

Informació i inscripció
grup.processing@gmail.com



ÍNDEX

Dissabte 12 de setembre, 11.00 h
AUDICIÓ PROJECTE TITO YAYA

Dijous 17 de setembre, 21.30 h
ELVIS PERKINS IN DEARLAND

Divendres 18 de setembre, 20.30 h
INAUGURACIÓ DE JUAN FUSTER

Divendres 2 d’octubre, 21.00 h
HIPPIE MONKS

Diumenge 4 d’octubre, 19.00 h
SCOTT MATTHEW

Dissabte 10 d’octubre, 21.00 h
EL PALOMAR DE LAS CARTAS
MARACAIBO TEATRO

Dimarts 13 d’octubre, 21.30 h
EL BARÓN FANTÁSTICO

Dissabte 17 de octubre, 21.00 h
TOPOS, LES BOUFFONS TEATRO

Diumenge 25 d’octubre, 19.00 h
LA FAMILIA DEL ÁRBOL

Dissabte 31 d’octubre, 20.30 h
INAUGURACIÓ BASURAMA
+ SESSIÓ ICO

Dimarts 3 de novembre, 21.30 h
BEDROOM COMUNITY

Divendres 6 de novembre, 21.00 h
OAM TRIO

Dimarts 10 de novembre, 21.30 h
EL PLANETA SALVAJE

Dijous 12 de novembre, 20.30 h
INAUGURACIÓ ELIO RODRÍGUEZ
+ VANITO BROWN + LA BOUTIQUE

Dimarts 17 de novembre, 21.30 h
Dimecres 18 de novembre, 21.30 h
TEATRO DA MANGIARE?
TEATRO DELLE ARIETTE

Dissabte 28 de novembre, 20.30 h
INAUGURACIÓ CABELLO/CARCELLER
+ MADELMAN

Divendres 27 de novembre, 21.00 h
REQUETERRÉQUIEM
SOMNIS TEATRE

Diumenge 29 de novembre, 19.00 h
OUTSIDE-IN,
CONCERT ELECTROACÚSTIC AMB VJ

Dijous 3 de desembre, 20.30 h
INCUBUS

Divendres 11 de desembre, 21.30 h
SOCIETAT DOCTOR ALONSO,
EL COS COL·LECTIU

Dissabte 12 de desembre, 11.30 h
SINGLE, CONCERT EN FAMÍLIA

Dimarts 15 de desembre, 21.30 h
EL PLANETA PROHIBIDO

Dissabte 19 de desembre, 21.30 h
OTRA DANZA, BACK

----------------------------------------------------

5 d’octubre
ELS OFICIS DEL TEATRE
VOL 2. DEL TEXT A L’ESCENARI

16 d’octubre
FINAL CUT PRO 7

2 de novembre
CURS D’UBUNTU 

14 de novembre
LES EINES DEL GUIONISTA

9 de novembre
TALLER EN BARRARTE IV

9 de gener
INICIACIÓ AL MODELATGE EN ARGILA

11 de gener
ELS OFICIS DEL TEATRE
VOL 3. VESTUARI ARTS ESCÈNIQUES

Tots els dimecres
LABART: PROCESSING
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Autobusos: 
LÍNIA B    LÍNIA J

HORARI DE VISITES 
PER A LES 
EXPOSICIONS

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


