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Dimecres
31 de març, 21.30 h

VLADISLAV 
DELAY
Música Electrònica
A l’Espai Escènic
Cicle Inèdits

A més de l’àlies de Vladislav Delay, 
Sasu Ripatti ha utilitzat uns altres 
pseudònims com ara Luomo, Sistol, 
Uusitalo o Conoco. Ha treballat 
amb nombrosos artistes, entre 
els quals destaquen noms com 
Craig Armstrong, Scissor Sisters, 
Massive Attack, Towa Tei o Ryuichi 
Sakamoto i ha vist publicada la seua 
música en segells independents, 
multinacionals i en Huumee, el 
seu propi i recomanable segell.

Ripatti és un finlandés que va 
créixer compaginant el jazz amb 
la música clàssica i que ha acabat 
desenvolupant un estil en què 
conviuen dub, pop i sons ambientals 
d’estil experimental. El 1997 veia 
editat el seu primer treball com 
Vladislav Delay i presentava així 
en societat un projecte que no 
tardaria a convertir-se en un dels 
de major renom i influència dins 
de la música electrònica actual.

www.vladislavdelay.com
myspace.com/vladislavdelaymusic
myspace.com/luomomusic

Entrada: 5 € / Sense numerar

Inauguració 15 d’abril, dijous, 20.30 h. Del 15 d’abril al 29 d’agost

PROJECTE “RECREÓDROMO.01”
UN VIATGE PELS VOSTRES RECORDS A TRAVÉS DE LA NOSTRA MEMÒRIA

Exposició Col·lectiva Variable. Als espais exteriors. Cicle Inèdits

Reinterpretar la memòria, pilotar la percepció, per a eixamplar el temps.
SIGUEM > DISSENYADORS DE LA NOSTRA PRÒPIA ARQUITECTURA La intenció principal d’aquest projecte és 
generar una dinàmica de joc que possibilite la creació d’azes (fragments en diferents formats) i la seua posterior 
combinació seqüencial en criques (múltiples variants de nexes narratius), a través dels quals reinterpretar la nostra 
memòria i el nostre entorn per a acomodar-lo als nostres propòsits lúdics. Algun dels components d’aquesta cabina 
d’exposició mutable i variable a través del temps.
“RECREORAMA” (desfragmentadora mnemòtica): cabina immersiva, multimèdia, d’exhibició de les diverses peces 
del projecte. Pot ser considerada una microexposició creixent i interactiva, o una instal·lació. Un espai concret i 
transportable, construït per a l’experiència unipersonal i emplaçat en una zona de flux continu d’aspirants a terrenautes, 
ja siga un centre d’exhibició de propostes artístiques o un supermercat. “Recreorama”, una màquina expenedora 
d’experiències, una centrifugadora de records. “RECREORANDUM”: un àlbum les pàgines del qual contenen aforismes 
sobre temes essencials de l’existència on cada doble pàgina està dedicada a disposar espais per a situar tots els azes 
que componen cada crica. Associats al “Recreorandum” hi ha 15 sobres que contenen una crica cada un. Aquests 
seran distribuïts per fascicles, en format de sobre de cromos, amb una periodicitat d’un a la setmana, en màquines 
expenedores, centres d’art contemporani i llibreries. Hi haurà diversos col·laboradors en aquest projecte, però per cada 
història trobarem: un músic sonidista, un escriptor, un cuiner, un especialista en pràctiques escèniques, un fotògraf, un 
director de cine...

Una producció del CCCE L’Escorxador

Entrada lliure
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PREESTRENA. Diumenge, 4 d’abril, 19.30 i 20.15 h

TONICO EL MUNISIPAL
PACO SOTO

Projecció Curtmetratge-Xarrada. A l’Espai Escènic
Cicle La Nit del Director

Direcció i producció: Paco Soto / Guió: Paco Soto, Carolina Colomer 
Martínez / So: José Ariza, Xavier Aldeguer Soler / Operador de càmera, 
direcció de fotografia, edició i muntatge: Paco Soto / Ajudant de direcció: 
Carolina Colomer Martínez, Carlos Martínez Canales / Intèrprets: Carlos 
Martínez Canales, Germán Hurtado Muñoz, Pedro Campos Soto, José 
Ariza, Xavier Aldeguer Soler / Narrador: Ramón Langa
Duració: 14’58’’

Tonico és un jove aspirant a policia municipal a qui, després d’aprovar 
la dura oposició, li assignen en el seu període de pràctiques un peculiar 
oficial. Durant el primer dia de servei s’enfrontarà a diverses i molt variades 
situacions, i s’adona que la teoria apresa a l’acadèmia de poc serveix en la 
jungla de l’asfalt.

www.sotofilms.com

Una coproducció del CCCE L’Escorxador

Entrada lliure
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ESTRENA
Dissabte, 17 d’abril, 21.30 h

#AZUL SOSTENIDO#
LASDECAÍN

Dansa Contemporània. A l’Espai Escènic. Cicle Inèdits

Direcció : Ángela Verdugo, Cristina Andreu / Intèrprets: Cristina Andreu, Luis 
Meliá / Música: Truna / Dramatúrgia: Pablo Corral / Textos: Jaume Policarpo / 
Espai escènic: Felicia Puerta / Il·luminació: Víctor Antón / Atrezzo: Ximo  Muñoz 
/ Fotografia: Mario Piera / Disseny gràfic: Antonio Mora / Audiovisual: Armando 
Guerra / Producció: Lorenzo Molina, Lasdecaín.

Els crits i el ritme exterior ens expulsen del cos. Com tornar-hi? Viatge des de 
fora cap a dins, construint i redefinint la geografia dels sentits. Mirant entre les 
meues ombres arriba una mirada pausada, extraviada. Mentrestant, respire 
tranquil·lament esperant que les illes s’acosten formant un continent, un cos 
complet. Mastegant els records vaig buscant entre la gespa les meues dents 
de llet i trobe ungles d’un altre animal. Passat el punt d’inflexió, ara toca 
retornar. Anem-hi!

Espectacle produït per LasdeCaín, companyia subvencionada per Teatres de 
la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de València. Amb la col·laboració del 
CCCE L’Escorxador, l’Ajuntament de Sagunt i l’Ajuntament d’Alboraia.

Entrada: 5 € / Sense numerar

Divendres, 7 de maig, 21.30 h

BACK
OTRA DANZA

Dansa Contemporània. A l’Espai Escènic. Cicle Clàssics Contemporanis

Direcció artística i coreografia: Asun Noales / Intèrprets: Fredo Belda, Carmela 
García, Kike Guerrero, Saray Huertas, Erick Jiménez, Conchín López / 
Composició i interpretació musical: Zoe Keating / Assistent: Kike Guerrero 
Il·luminació: Juanjo Llorens / Escenografia: Luis Crespo / Disseny gràfic i 
fotografia: Germán Antón / Vestuari: OD / Perruqueria: Eleuterio

Un treball que torna a l’essència i la puresa del moviment. Tornar arrere, 
rebobinar, deconstruir, rewind, invertir, retrocedir, mirar des de l’altre costat. 
Impredicible, caòtic, lliure, impactant. Back és un joc entre realitat i ficció. 
Back és l’inici d’una trilogia que parteix d’una idea simple i vital. Els cossos 
són la part fonamental en aquesta obra, on la fisicalitat i les imatges poètiques 
s’uneixen per a fluir en l’espai escènic. Hipnòtica, la seua dansa no deixa 
impassible cap espectador. La il·luminació transforma l’espai constantment, 
delimitant o ampliant el territori ballable. Back és una regressió al cos, a la 
senzillesa, a la neteja i puresa del moviment en l’espai a través de la llum. Sis 
intèrprets que transformen l’espai amb la seua energia, l’alteren i l’asserenen. 
La violoncel·lista canadenca Zoe Keating és l’autora i intèrpret de la creació 
musical. 

Una coproducció de: CCCE L’Escorxador, Centro Párraga i Otra Danza / Asun 
Noales. Subvencionada per Teatres de la Generalitat Valenciana

Entrada: 5 € / Sense numerar

Divendres, 23 d’abril, 21.30 h

CRISTINA
PERI ROSSI
Lectura Comentada de Poemes
A l’Espai Escènic
Cicle Dia del Llibre

CRISTINA PERI ROSSI
Montevideo, Uruguai

Una lectura reposada dels seus 
poemes és el que ens ofereix en el 
recital que tindrà lloc amb motiu del 
Dia del Llibre. Selecció a selecció, 
la poetessa desgranarà algun dels 
poemes del seu llibre Playstation 
(guanyador del Premi XXI de la 
fundació Loewe), uns altres de la 
seua obra Poesía Reunida i algun 
d’inèdit. Entre altres músiques, 
l’acompanyaran els tangos de Gardel 
i la veu de Mina.

Entrada lliure

Dissabte, 24 d’abril, 21.00 h

BAJO COSTE: 
UNA HORA 
CON LA BELLA 
VARSOVIA
ELENA MEDEL I
ALEJANDRA VANESSA

Presentació Editorial
La Bella Varsovia i Recital
A l’Espai Escènic
Cicle Dia del Llibre

La Bella Varsovia sorgeix a Còrdova 
el 2004, quan Alejandra Vanessa i 
Elena Medel emprenen un projecte 
d’agitació cultural que servisca com 
a plataforma als joves creadors 
de la ciutat. Prompte sobrepassen 
els límits geogràfics i se centren 
en l’edició de llibres de poesia i en 
l’organització d’activitats (recitals, 
trobades, tallers, etc.) segons el seu 
concepte de la literatura com a festa 
i proximitat. En Bajo coste: una hora 
con La Bella Varsovia, ambdues 
proposen una xarrada amb el públic 
on abordaran la seua experiència 
com a agitadores culturals, buscaran 
el punt mitjà entre la difusió del 
treball alié i el temps que es dedica 
a la pròpia escriptura, llegiran 
poemes propis i textos dels autors 
i les autores vinculats a La Bella 
Varsovia...

www.labellavarsovia.com
www.elenamedel.com

Entrada lliure
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Divendres, 14 de maig, 21.00 h

RESET Y CASTAÑUELA
CIA. LA IMPOSIBLE

Teatre. A l’Espai Escènic. Cicle Clàssics Contemporanis

Text: Anna Albaladejo / Creació i interpretació: Carol Linuesa, Ángel Fígols, 
David Durán, Maribel Bravo, Anna Albaladejo / Disseny cartell: Samuel 
Domingo / Paisatge sonor: Joan Meï, Óscar Jareño. Mosaic Project / 
Vestuari: Maru Guiot / Escenografia i il·luminació: David Durán / Fotografia i 
vídeo: Alex Rault / Direcció: David Durán, Anna Albaladejo

La memòria i l’oblit. L’oblit té dues cares. Una s’anomena memòria, 
l’altra ens pregunta: som el que recordem o el que oblidem? Rescatar-se 
de l’oblit a què estan condemnats és la tasca que cinc actors i actrius 
compartiran amb el públic. Un viatge que deambula entre la ficció d’uns 
personatges inventats (que, de vegades, són més vertaders que els 
mateixos actors), la tramoia i les relacions d’una companyia de teatre, els 
secrets íntims que els actors compartiran (secrets de la seua memòria, 
del seu record personal), per a aterrar en el pati de butaques i provocar 
l’espectador per tal que compartisca la seua memòria, es convertisca en 
personatge i faça possible que el teatre siga el lloc on escapar de l’oblit 
anònim i convertir la història en alguna cosa nostra. Un viatge que segueix 
la lògica de la memòria, on present i passat es combinen, se succeeixen, 
rebobinen, simultaniegen, s’estiren i es comprimeixen en unes escenes que 
construeixen el tempo de l’espectacle i el de la vida.

Entrada: 5 € / Sense numerar

Dissabte
15 de maig, 11.30 h

PARADE
EN FAMÍLIA

Música Pop
A l’Espai Escènic
Cicle Family Pop at concert!

Parade ha tornat. En realitat mai 
no se’n va anar i ni tan sols se li ha 
passat pel cap retirar-se a la seua 
fantàstica fortalesa de la soledat, 
com va fer Superman, el seu 
súperheroi favorit, perquè de fet ja 
hi viu... Parade, l’àlies artístic que 
alberga Antonio Galvañ, ha tornat 
per a quedar-se amb nosaltres amb 
un cinqué àlbum enlluernador en la 
carrera d’aquest professor murcià, 
d’una originalitat excepcional, amb 
vocació de clàssic, que porta per títol 
La fortaleza de la soledad.

www.myspace.com/transplutonia

Entrada: 7 € / Sense numerar
(el preu inclou l’entrada d’un/a 
xiquet/a i una persona adulta)

Diumenge
16 de maig, 19.30 h

HYPER-
POTAMUS
Música Experimental
A l’Espai Escènic
Cicle Experimenta-la

Hyperpotamus fa ús del seu estatus 
com a home orquestra difonent 
la seua paraula en els llocs més 
especials i remots de la terra. 
Obviant moda, continua impulsant 
la seua musculosa música, basada 
en cor, suor i joi de vivre. Fa música 
a cappella sense més, a través de 
quatre micròfons, un pedaler de 
loops i litres d’aigua. Un espectacle 
digne de veure, Hyperpotamus 
us estalviarà el tedi de revisitar 
les estratègies escenogràfiques 
de sempre. Al març del 2009 va 
autoeditar el seu disc debut, Largo 
Bailón, un treball sonicoartesanal en 
el qual l’únic instrument és la veu. 
Absteniu-vos seguidors de Mira 
Quien Baila. 

www.myspace.com/hyperpotamus

Entrada lliure

Dimecres, 19 de maig, 21.30 h

RETRIBUTION
GOSPEL CHOIR
Música Rock-Dub. A l’Espai Escènic. Cicle Inèdits

La banda formada per Alan Sparhawk i Steve Garrington, de Low, amb el 
bateria Eric Pollard, va publicar a finals de gener el seu segon treball sota el 
nom de Retribution Gospel Choir. L’edició de “2” (Sub-Pop Popstock!, 2010) 
ha confirmat definitivament Retribution Gospel Choir com un projecte sòlid 
més enllà de la mera anècdota de distracció al marge de Low. Han estat 
teloners d’artistes com ara Wilco i Meat Puppets, però compten amb la seua 
pròpia gira i han donat concerts mítics com aquell del Primavera Club. “2” ha 
estat mesclat per Matt Beckley, productor de Los Angeles entre els clients del 
qual hi ha ni més ni menys que Britney Spears i Paris Hilton. Com a resultat, 
un disc que és al mateix temps cruament i tecnològicament pervers, tota una 
demostració del que es pot arribar a fer amb una banda de rock en el segle 
XXI: cançons de pop curtes i inspirades, en col·lisió amb un caos de dures 
guitarres i brutal psicodèlia.

Text extret: www.scannerfm.com

www.myspace.com/retributiongospelchoir
www.retributiongospelchoir.com

Entrada: 8 € / Sense numerar
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Divendres 
21 de maig, 21.00 h

PER A LA 
CONTINUÏTAT 
DELS TEMPS 
CONCERT AL VOLTANT DEL 
QUARTET PER A LA FI DELS 
TEMPS D’OLIVIER MESSIAEN, 
PER L’ASSOCIACIÓ ARS ON

Música Contemporània 
A l’Espai Escènic 
Cicle Música, Temps, Raó 
III Trobada 

L’evolució en la composició musical 
s’ha basat a traspassar els límits de 
la pràctica de les seues tècniques, 
mentre els elements que la inspiren 
romanen. El color d’un conjunt 
instrumental i la seua fragmentació, 
la contracció i l’expansió d’idees 
en els temps, el desenvolupament 
de mètodes monòdics i polifònics... 
L’expressió de testimoni tràgic, la 
sensació de solemnitat divina, la 
transmissió de la llegenda popular. Fa 
més de mig segle, en circumstàncies 
extraordinàries, un compositor va 
consolidar en el repertori històric una 
formació instrumental amb una obra 
monumental.

Entrada lliure

Diumenge, 23 de maig, 19.30 h

RBVB
COMPANYIA LA BARAKA (FRANÇA/ALGÈRIA) 

Dansa Contemporània. A l’Espai Escènic. Cicle “Casa Mediterráneo”

Primera part: SOL / Ballarina: Séverine Allarousse / Coreografia: Abou LAGRAA 
/ Llums: Pierre Marchand / Vestuari: Abou Lagraa 
Segona part: TRIO / Ballarins: Frédéric Boisset, Yann Allard, Bernard Wayack 
Pambe / Coreografia: Abou Lagraa / Llums: Christine Tchepiega / Vestuari: 
Michelle Amet / Duració: 45’
Una vetlada en dos actes que tenen com a vincle el simbolisme i les al·legories 
dels colors, passant de la música clàssica a la música hip-hop electrònica. 
La fusió de l’energia del hip-hop i la força del coreògraf Abou Lagraa (Premi 
Millor Ballarí Internacional 2009). RBVB és també l’homenatge d’un coreògraf 
a l’arquitectura de la llum, declinant el seu espectre roig, blau, verd, colors 
que, sumats, formen el blanc. De la trobada de la diferència, representats pels 
ballarins i els seus estils, fusiona una llum blanca que envaeix l’espai per a 
establir un lloc de trobada, un espai neutre…
www.aboulagraa.com

Espectacle programat per Casa Mediterráneo. www.casa-mediterraneo.es 
Col·labora: CCCE L’Escorxador 

Entrada lliure

9

INAUGURACIÓ 
Dijous, 27 de maig, 20.30 h 

UN VIATGE A CHARAMITA DC
PER WENCESLAO PÉREZ I JOZEF ZADOR

Del 27 de maig al 4 de juliol 

Exposició. A La Nau. Cicle Inèdits 

Durant un plàcid sopar en un restaurant xinés, dos viatgers empedreïts planejaven el seu pròxim viatge. 
Qualsevol destí podia ser vàlid, però aquesta vegada buscaven un poc més. Encara no sospitaven que aquell lloc 
estava molt més prop del que esperaven. A escassos centímetres d’ells, sobre la superfície escrostonada d’una paret 
decorada amb aus exòtiques i cirerers en flor, els va paréixer que sentien el bram de la mar. 
Xuuuxuxuxuuuiusaiuiuzxiuuxxu, o alguna cosa semblant. Per descomptat, no provenia del fil musical. Van creuar les 
seues mirades, es van armar de forquetes i ganivets i, segurs que el cambrer estava preparant uns menús a domicili, es 
van llançar a rascar compulsivament la paret. Quan per fi va arribar el cambrer a portar-los el compte, Wenceslado de 
Fresa i Joseph Sayowski havien desaparegut. Només quedava un enorme buit en la paret. Hui han tornat disposats a 
mostrar-nos l’altre costat del mur. Un lloc de mala mort deliciós.

Panells de més de 3 metres d’alt treballats, pel que fa a les il·lustracions, amb pintures acríliques, projeccions animades 
en flash, sonoritat envoltant i veus en off… Un món totalment oníric per descobrir. Entraràs a CHARAMITA DC i no 
voldràs eixir-ne. 
BSO: Javier Gonzálvez, Jorge Gavaldá

Una coproducció del CCCE L’Escorxador

Entrada lliure



Dijous,
10 de juny, 21.00 h

JOE HENRY
Música Jazz, Soul
A La Terrassa 2
Cicle Clàssics Contemporanis 

Molt pocs artistes aconsegueixen 
l’estatus i la categoria suficient com 
per a ser considerats un gènere en 
si mateixos. Joe Henry pertany a 
aquest xicotet grup de triats, aquell 
xicotet conjunt de noms en què 
podríem incloure Bob Dylan, Tom 
Waits o Randy Newman. Blood From 
Stars és el seu onzé disc, totalment 
allunyat dels seus anteriors treballs. 
Molt més elèctric i evocatiu; complex, 
fosc, preciós, requereix tota la nostra 
atenció per a anar descobrint cada 
vegada que l’escoltem nous detalls 
sorprenents. El jazz, el soul i el seu 
tenebrisme ens recorden els millors 
músics de l’escena contemporània. 
És, sens dubte, el seu millor treball 
fins ara.

www.joehenrylovesyoumadly.com
www.myspace.com/joehenry2

Entrada lliure

Divendres, 11 de juny, 21.00 h

MAGA + GOODY ALIEN
Música Pop. A La Terrassa 1. Cicle Clàssics Contemporanis  

Maga han tornat. Nou disc, A la hora del sol. El trio tanca la seua etapa anterior 
(amb tres discos, un parell d’EPs i cançons en diversos recopilatoris) i en co-
mença una altra en Mushroom Pillow amb l’experiència pròpia i la compartida 
amb Germán Coppini, amb Sr. Chinarro (la seua secció rítmica és la mateixa 
que en els dos últims discos d’Antonio Luque), amb Deluxe (Miguel participa 
en Reconstrucción) i amb Tote King. Jordi Gil (també productor d’El mundo 
según i Ronroneando) produeix A la hora del sol, un disc addictiu, atemporal i 
amb la personalitat d’una veu incomparable en el pop en castellà.

Format a Elx a finals dels 90, Goody Alien és per la seua trajectòria i estil un 
dels grups a tindre en compte dins de l’escena underground a la província 
d’Alacant. Han aconseguit, sense cap tipus d’ajuda, sobreviure a moltes mo-
des i evolucionar dins dels paràmetres on millor es defensen: el pop i el rock 
independents, per a portar-nos, fruit de la seua maduresa musical, un disc que 
no té desperdici des de la primera fins a l’última cançó The Longest Night in 
Sundance, 2008.

www.myspace.com/maga.maga
www.myspace.com/goodyalien

Entrada lliure

Concert a Santa Maria: diumenge 30 de maig, 21.00 h
Taller a L’Escorxador: divendres, dissabte i diumenge, 28, 29 i 30 de maig

ELS SONS DE LA HISTÒRIA
MARCEL PÉRÈS. COR UNIVERSITARI CARDENAL HERRERA-CEU

Concert Música Medieval. Basílica de Santa Maria. Cicle Clàssics Contemporanis

La basílica de Santa Maria conserva en els seus arxius tresors absolutament oblidats. Es tracta dels documents que 
arrepleguen la música que es cantava en les celebracions d’èpoques passades. El valor cultural d’aquests manuscrits 
és incalculable. Per això, es fa imprescindible una tasca de recuperació que il·lumine aquest aspecte del nostre passat. 
Aquest curs està obert a tots aquells cantors que hi vulguen participar i estarà dirigit per Marcel Pérès, un dels màxims 
especialistes del món en la recuperació del repertori litúrgic de l’edat mitjana. Per a concloure, es realitzarà un concert a 
la basílica de Santa Maria on es mostrarà la tasca realitzada. 

El 1982 Marcel Pérès va fundar el grup Ensemble Organum, amb el qual va emprendre una exploració metòdica dels re-
pertoris litúrgics medievals que ha replantejat per complet la visió de la música antiga. El 2001, Pérès va crear, a l’antiga 
Abadia de Moissac, el CIRMA, (Centre Itinerant d’Investigació sobre les Músiques Antigues) destinat a revalorar reperto-
ris oblidats i a desenvolupar perspectives d’estudi complementàries entre les tradicions vives i l’arqueologia musical.

TOTA LA INFO SOBRE EL TALLER EN LA PÀG. 16

Entrada lliure
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DIVERSA 2010
+ VISIBLES 
+ POSSIBLES 
FESTIVAL 
DE CULTURA 
LGTBI
A la Sala Lanart 

EXPOSICIÓ
Inauguració: 
5 de juny, dissabte, 19.30 h 

I a La Llotja Sala Cultural 
5 de juny, dissabte, 21.30 h 
Música Pop

PUNSETES
+CHARADES
+MONTAÑAS
Concert preDiversa 2010

A La Terrassa 2

CICLE DE CINE 
Diumenges 6, 13 i 20 de juny, 
22.00 h

Inauguració: 
25 de juny, 21.30h 
Del 25 de juny al 2 de juliol

Jornades amb instituts i col·legis:
del 14 al 17 de juny 

Tallers:
del 22 al 24 de juny 

El Festival de cultura LGTBI 
arriba a la seua tercera edició 
enguany, 2010. Les activitats 
es concentraran als espais del 
CCCE L’Escorxador, La Llotja 
Sala Cultural i ponències en 
diferents espais públics de la 
ciutat.

Més informació amb la 
presentació de la programació 
del Festival.

Dijous 
17 de juny, 21.00 h

NIT ÍNDIA 
INDIAN MUSIC, DANCE AND 
PAINTINGS        
SAZED UL ALAM
SHIV SHANKAR RAY
SHUSMITA RAY
DOLÇA

Música i Dansa Índies 
A La Terrassa 2 
Cicle Clàssics Contemporanis 

L’Índia ha estat sempre un lloc de 
trobada entre cultures. Nit Índia ens 
acostarà la seua cultura en aquest 
lloc que comparteix el seu mateix cel. 
Una trobada màgica entre tres arts: la 
música, la dansa i la pintura.

Dolça interpretarà pictòricament 
la música i també el moviment en 
escena. 

Entrada lliure

Divendres 
18 de juny, 21.00 h 

CONCIERTO 
PARA LA 
ACUMULACIÓN
LOS HEDONISTAS

Teatre 
A La Terrassa 2
Cicle Clàssics Contemporanis 

Creació: Los Hedonistas / Dramatúrgia: 
Cristina Peregrina / Direcció: David 
Puig / Intèrprets: Paz Buelta Serrano, 
Erkuden de Andrés, Vanessa Cobo, 
María Herrero, Cristina Peregrina / 
Música original: María Herrero, Va-
nessa Cobo / Moviment: David Puig / 
Vestuari: Paloma Botto / Escenografia: 
Los Hedonistas

Concierto para la Acumulación és 
un treball que estudia els processos 
acumulatius i les resistències que 
ens impedeixen deixar empremta 
sense matèria. Ser, tindre i posseir. 
Com deixar que muira el que no val 
de nosaltres? Els uns als altres ens 
espentem fins a l’excés. Esbrinar 
el que ens pertany o el que no, 
continua provocant una vertadera 
crisi d’identitat i deixa entreveure una 
ferida profunda. Acostar-se al buit i 
atrevir-se a mirar quan la situació és 
crítica i no hi ha escapatòria pot ser 
una virtut o una mesura desesperada. 
Premi Carlos Iniesta del jurat en el 
Certamen de Nous Investigadors 
Teatrals (ZENIT) organitzat per 
Atalaya Teatro. 

http://loshedonistas.wordpress.com

Entrada lliure

 

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 , etc.). 
2. Cursos d’inscripció amb selecció 
prèvia: la inscripció en 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. 

La inscripció només podrà ser 
anul·lada per aquelles persones 
que la van efectuar mitjançant un 
document escrit que fonamente els 
motius o les causes de l’anul·lació, 
que haurà de ser lliurat personalment 
al CCCE L’Escorxador. 

L’assistència dels alumnes al 80% 
de les classes els donarà dret a 
obtindre  crèdits de lliure configuració 
proporcionats per la UMH d’Elx.

PASSOS QUE CAL 
SEGUIR

PAS 1. Preinscripció 
La sol·licitud de preinscripció en 
els 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  d’admissió
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 
inscripció. 
PAS 3. Inscripció 
Una vegada comunicada 
l’admissió, el termini per a 
efectuar-ne el pagament  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».
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13, 14, 15 i 16 d’abril 
de dimarts a divendres 
d’11.00 a 14.00 h 

TALLER DE 
BODY CONTACT
DANSA CONTEMPORÀNIA 
LASDECAÍN 

Al Taller Escèniques 1 

Cada sessió constarà de dues parts: 
la primera centrada en la consciència 
física corporal i l’escolta del contacte; 
la segona, en l’experiència de les 
tècniques d’improvisació a través del 
contacte. Curs adreçat a persones 
adultes sense formació prèvia de 
dansa, així com a professionals.

LasdeCaín és el resultat de la fusió 
de les companyies La Sonrisa de 
Caín (1994-2009) i La Siamesa Tuerta 
(2005-2009) en un nou projecte de 
creixement i expansió, des d’una 
nova entitat on Cristina Andreu i 
Ángela Verdugo aborden nous reptes 
creatius.

#Azul Sostenido#, l’obra que 
estrenen al CCCE L’Escorxador, és 
la primera creada per LasdeCaín. La 
companyia en l’actualitat compta 
amb creacions en gira de diferents 
formats de les anteriors companyies: 
Malajes, Anestesia Psíquica, Lithium, 
+Sola, amb les quals consoliden la 
seua presència dins del panorama 
actual de la creació contemporània. 

Imparteix 
LasdeCaín

Nivell Iniciació  Hores 12  Places 20
Preu 50 € (consulteu descomptes)

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

Coorganitza CCCE L’Escorxador 
i Universitat Miguel Hernández.



Dijous i divendres
29 i 30 d’abril

ENSAMBLAJES 
III
JORNADES D’ART, DISSENY I 
IMATGE DE L’IES CARRÚS

Tallers, Conferències
Al Taller Plàstiques 1 i 2

L’IES Carrús i el CCCE L’Escorxador 
presenten ENSAMBLAJES III, dos 
dies intensius de conferències, tallers 
i música, dedicats a l’art, el disseny, 
la música i la imatge, que pretenen 
ser una experiència enriquidora per 
al Batxillerat Artístic i els estudiants 
d’Art i Disseny.
Les jornades sorgeixen com un 
espai interactiu en què artistes de 
la imatge, dissenyadors i músics 
professionals dialoguen entre ells 
i amb l’alumnat per a intercanviar 
opinions, viure noves experiències 
i ampliar perspectives laborals 
relacionades amb el fet artístic.

Organitza IES Carrús
Col·labora Institut Municipal de 
Cultura d’Elx, CCCE L’Escorxador

Entrada lliure destinada a alumnes de 
Secundària de l’IES Carrús i de l’IES 
La Torreta

17, 24 d’abril i 8 de maig, dissabtes, de 17.00 a 20.30 h

CURS DE DJ
AMB ALEX TIRELLI

Al Taller Escèniques 2

El curs a càrrec del dj Alex Tirelli comprendrà des d’una xicoteta introducció 
a l’equipament bàsic fins a les nocions tècniques de cablejat, muntatge 
de càpsules, agulla i calibratge. Continguts com l’estructura musical 
(compàs, beats i BPM) i la iniciació a la mescla estaran presents. També, la 
sincronització del tempo (pitch, sincronització de fases, a cappella), sons i 
nivells de senyal (freqüència, guany, diferents tipus d’EQ, la importància de 
l’equalització de la mescla).
Altres parts de què constarà són 
-Mix: diferents tipus de mescla, mix amb efectes, samples i loops. Tipus 
d’efectes. Es realitzaran pràctiques supervisades i s’ensenyarà com fer una 
maleta-carpeta, com gravar una sessió i com comprar música.

Imparteix Alex Tirelli

Tirelli és dj des dels 15 anys, li avalen quasi 20 anys d’ingent recorregut 
musical que va començar amb un disc d’Eddie Grand comprat en una botiga 
del seu Udine natal a l’edat de 10 anys. Els seus primers passos en cabina van 
vindre de la mà del rock dels primers 90 per a ja en breu –i mentre descobria 
les excel·lències del soul o el jazz– començar a aproximar-se tímidament 
al món dels ritmes a través del house americà, això sí el menys comercial 
i contestatari. Després del seu pas per diferents clubs i festivals de països 
com ara Bèlgica, Suïssa i Itàlia ha conformat un estil i una personalitat molt 
marcada i genuïna que sempre el destacarà com un tecnòcrata pròxim, 
intel·ligent i molt especial. Ha compartit cabina o escenari amb dj’s i artistes de 
la talla de Steve Rachmad, Christian Smith, Oxia, Mark Broom, Prodigy, Gotan 
Project.

Hores 10  Places 15  Preu 20 € (consulteu descomptes)

Informació i inscripció
info@centrelescorxador.com

Coorganitza CCCE L’Escorxador i Universitat Miguel Hernández.
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Dijous, 22 d’abril
d’11.00 a 14.00
i de 18.00 a 21.00 h

COMPOSICIÓ 
LÍRICA EN EL 
RAP
LA POESIA URBANA
DEL SEGLE XXI
AMB NACH

Taller de Composició Lírica en el Rap
Dia del Llibre
Al Taller Escèniques 1
Cicle Urban culture

Taller de mètode compositiu i 
pràctiques en el rap, l’element poètic 
de la cultura hip-hop, de la mà de 
Nach. L’alacantí Ignacio Forné, 
conegut artísticament com Nach, és 
un dels MC’s (cantants de rap) més 
coneguts i populars de l’escena hip-
hop espanyola, amb diversos discos 
de plata al seu favor. En aquest 
taller impartirà a un reduït nombre 
de persones unes classes sobre 
composició en el rap on desvelarà 
algun dels trucs que utilitza per a 
crear els temes que estan fent moure 
el coll a mig Espanya.

Hores 6  Places 20  Preu 25 €

Informació i inscripció
info@centrelescorxador.com

www.nach.es

Coorganitza CCCE L’Escorxador 
i Universitat Miguel Hernández.

13, 15, 20, 22 i 27 d’abril
Dimarts i dijous
de 19.00 a 21.00 h

TALLER DE 
BREAKDANCE
INTRODUCCIÓ AL BALL
DEL CARRER AMB
INFAMOUS ROCKERS

Al Taller Escèniques 2  

Taller bàsic de breakdance de la mà de 
la crew alacantina Infamous Rockers, 
la de major trajectòria en actiu en la 
ciutat veïna i acostumada a organitzar 
esdeveniments semblants, així com 
l’assistència en l’organització de grans 
trobades com les Jornades de Cultura 
Hip-Hop de la CAM o la trobada 
REACT d’Alacant.

Hores 10  Places 20  Nivell Iniciació
Preu 20 € (consulteu descomptes)

Informació i inscripció
info@centrelescorxador.com

Coorganitza CCCE L’Escorxador 
i Universitat Miguel Hernández.

17 i 24 d’abril i 8 i 15 de maig 
Dissabtes de 10.00 a 13.00 h

TALLER 
DE CAIXÓ 
FLAMENC
AMB M. ALEJANDRO
DÍAZ BUENDÍA

Al Taller Escèniques 2

Aquest taller proposa l’ensenyament 
i la difusió de la percussió en el 
flamenc, ja que és el caixó l’instrument 
més representatiu en aquest art. 
El curs es completarà també amb 
la percussió més primitiva: picar 
de mans. S’hi treballaran totes les 
corresponents a cada pal flamenc, 
l’adaptació al caixó d’uns altres estils 
musicals com el jazz, el funk o la 
música brasilera i àrab, la història i 
l’origen de l’instrument i de cada pal.

M. Alejandro Díaz Buendía va 
començar la seua incursió musical 
a l’edat de 10 anys. Després de 
passar pel conservatori i per classes 
de caixó, amb artistes com ara José 
Rodríguez i Pepe Abellán, col·labora 
amb nombrosos grups i toca tot 
tipus d’instruments. En l’actualitat, 
entre altres molts projectes musicals, 
és músic de La Negra i del grup 
Jachivela.

Hores 16  Places 10
Preu 32 € (consulteu descomptes)

Dirigit a persones sense 
coneixements previs i músics 
experimentats

Informació i inscripció
info@centrelescorxador.com
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Autobusos:
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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.

Aforament de l’Espai Escènic:
157 butaques sense numerar

1, 3, 8, 10, 15, 17, 22 i 24 de juny
Dimarts i dijous
de 19.00 a 21.30 h

ABLETON LIVE
AMB ALEX TIRELLI

Al Taller Digital

Ableton Live és una aplicació 
pensada tant per a la composició 
musical com per a la música en 
directe. La seua interfície d’usuari 
consisteix en una sola finestra 
amb diferents seccions. La secció 
principal es divideix en dos tipus 
de vistes. La primera serveix per a 
disparar en cada pista fragments 
àudio o MIDI anomenats clips. El 
seu objectiu és realitzar sessions en 
directe o gravacions improvisades. 
La segona vista mostra una 
seqüència en un regle de temps a 
l’estil d’un seqüenciador tradicional. 
El seu enfocament està més 
orientat a la composició i l’edició en 
condicions d’estudi.

Imparteix Alex Tirelli

Hores 20  Places 16
Preu 40 € (consulteu descomptes)

Adreçat a les persones interessades 
a compondre, editar, mesclar i, fins 
i tot, fer música en directe. Músics, 
dj’s, productors.

Informació i inscripció
info@centrelescorxador.com

Coorganitza CCCE L’Escorxador 
i Universitat Miguel Hernández.

28, 29 i 30 de maig
divendres, dissabte i diumenge

ELS SONS DE 
LA HISTÒRIA
MARCEL PÉRÈS
COR UNIVERSITARI
CARDENAL HERRERA-CEU

Taller Música Medieval
Al Taller d’Imatge
Cicle Clàssics Contemporanis

No cal tindre coneixements musicals, 
només alguna d’experiència coral. 
Cal remetre un xicotet currículum i les 
dades de contacte (nom i cognoms, 
correu electrònic, telèfon i adreça).

Hores 15,5  Places 40  Gratuït

Divendres de 18.00 a 21.30 h
Dissabte de 10.00 a 14.00 
i de 17.00 a 21.00 h
Diumenge de 10.00 a 14.00 h
L’horari és aproximat, 
confirmació via inscripció

Informació i inscripcions
info@centrelescorxador.com

Coorganitza CCCE L’Escorxador 
i Universitat Miguel Hernández.



4 d’abril

TONICO EL MUNISIPAL

15 d’abril

PROJECTE
“RECREÓDROMO.01”

17 de juny

NIT ÍNDIA  

25 de juny

DIVERSA 2010. FESTIVAL 
DE CULTURA LGTBI

23 d’abril

CRISTINA PERI ROSSI

7 de maig

BACK

16 de maig

HYPERPOTAMUS

15 de maig

PARADE

19 de maig

RETRIBUTION
GOSPEL CHOIR

21 de maig

PER A LA CONTINUÏTAT 
DELS TEMPS

10 de juny

JOE HENRY

23 de maig

RBVB

30 de maig

ELS SONS DE LA HISTÒRIA

11 de juny

MAGA + GOODY ALIEN

18 de juny

CONCIERTO PARA
LA ACUMULACIÓN

31 de març

VLADISLAV DELAY

Abril, maig i juny

ÍNDICE >>

24 d’abril

BAJO COSTE: UNA HORA 
CON LA BELLA VARSOVIA

14 de maig

RESET Y CASTAÑUELA

17 d’abril

#AZUL SOSTENIDO#

CURSOS I TALLERS
-----------------------------

13 d’abril 
BODY CONTACT
--
13 d’abril 
BREAKDANCE
--
17 d’abril 
CURS DE DJ
--
17 d’abril
CAIXÓ FLAMENC
--
22 d’abril
COMPOSICIÓ LÍRICA
EN EL RAP
--
29 d’abril
ENSAMBLAJES III
--
28 de maig
ELS SONS DE LA 
HISTÒRIA
--
1 de juny
ABLETON LIVE

27 de maig

UN VIATGE A
CHARAMITA DC



www.centrelescorxador.com


