
Juliol 
Fins al 7 de juliol.
Exposició
“Notificaciones” del C.M.C.V. #fescultura. 
caixa Blanca

Dijous 5 a les 22 h.
ciNEMA D’EsTiU
La Vaca. Accés gratuït amb invitació.(*) 
pati

Divendres 6 a les 22 h.
MÚsicA pER AL siLENci
Sessió de curts de charley Bowers. Cinema mut i 
música en directe amb Le Jazz Hot Band. 
Accés gratuït amb invitació.(*) 
pati

Dissabte 7 a les 19.30 h.
TEATRE
“Madre coraje y sus hijos” Fontviva Teatre 
Entrades 8 €. Reserves en taquilla@fontviva.es i 
venda en taquilla. www.fontviva.es 
caixa Negra

Dissabte 7 a les 20 h.
DANsA
Amics per la Dansa. Diferents gèneres. Companyia 
de dansa D.C.A. Entrades 10 €. Venda en taquilla. 
Reserves en 635460784 
casa de la Música

Dies 12, 17, 19, 24, 26 i 31 de juliol.
De 17 a 21 h.

Taller síntesi de so. Imparteix Miguel Alsem de 
l’Associació Momutec.Més informació i inscripcions 
en www.momutec.wixsite.com/momutec/sintesis 
sala s1

Dijous 12 a les 22 h.
ciNEMA D’EsTiU
“El sr. Henri comparte piso”. 
Accés gratuït amb invitació.(*) 
pati

Divendres 13 a les 22 h.
MÚsicA pER AL siLENci
“Y el mundo marcha”. Cinema mut i música en 
directe amb Músics de Casa Sofia. 
Accés gratuït amb invitació.(*) 
pati

Dissabte 14 a les 16.30 h
ALTREs AcTiViTATs
30 aniversari “Jovesord c.V.” 
+ info www.fesord.org. Lliure accés. 
Assecador

Dissabte 14 a les 22 h.
coNcERT
Buddy Whittington & santiago campillo. Entra-
des 10/12 €. Venda en www.compralaentrada.com i 
en taquilla + info www.santiagocampillo.com 
caixa Negra

Del 16 al 29 de juliol
REsiDÈNciEs D’ARTisTEs “A qUEMARRopA”
presentació dimecres 18 a les 12 h. 
#aquemarropa5años. 
+ info en www.residenciasaquemarropa.com 
caixa Blanca

Dijous 19 a les 22 h.
ciNEMA D’EsTiU
“Muchos hijos, un castillo y un mono”.  
Accés gratuït amb invitació.(*) 
pati

Divendres 20 des de les 19 h.
NiT EN BLANc
22 h. MÚsicA pER Al siLENci  
“La Ley del Hampa”. Cinema mut i música en 
directe amb “The Empty Bottles”. 
Accés gratuït amb invitació.(*) 
pati

Dissabte 21 des de les 10 h.
ciNEMA
Projecció dels curts seleccionats en la 10ª Mostra 
de Curts Alacantins.  
+ info fb.com/muestradecortometrajesalicantinos  
Lliure accés 
casa de la Música

Dijous 26 a les 22 h.
ciNEMA D’EsTiU
“El otro lado de la esperanza” 
Accés gratuït amb invitació.(*) 
pati

Divendres 27 a les 22 h.
MÚsicA pER AL siLENci
“Tabú”. Cinema mut i música en directe amb Cos-
me Gosálbez, Felipe Duperly i Carlos Blanco Fadol. 
Accés gratuït amb invitació.(*) 
pati

Dissabte 28 a les 17.30 h.
ALTREs AcTiViTATs
Homenatge Nelson Mandela pel seu centenari. 
Mostra d’artistes, contacontes i concerts de Favour 
& the United Sister i Lunar Soul. 
Entrades 10 € (inclou una altra entrada gratis 
xiquet/a menor 12 anys). Venda en Dolça Belles arts 
(691 581 779), en www.instanticket.es i en taquilla 
casa de la Música

Aquesta programació pot ser 
modificada per causes alienes 

a Las Cigarreras  
+ info:www.cigarreras.es

Destacats

Setembre
Fins al 30 de setembre
Exposició
“Negocio” Mostra seleccionada de la III Convo-
catòria pública de la Regidoria de Cultura “Buit-
blanc”. Lliure accés 
caixa Blanca

Dissabte 1 a les 20.30 h.
coNcERT
“Torresanto” Accés amb entrada. Entrades 6 €. 
Venda en www.instanticket.es i en taquilla.  
+ info fb.com/torresantooficial 
casa de la Música

Del dissabte 8 al divendres 14
FEsTiVAL DE ciNEMA RUs VoLNA
Entrades i + info en www.cinevolna.com 
casa de la Música

Dissabte 8 des de les 18 h.
FAcAMA 3.0
Festival Alternatiu contra l’Abandó de la Música 
Alacantina. Entrades 6/8 €. Venda en www.mu-
sicazero.com, presencial: Jendrix Rock Bar, Carrer 
García Morato, 41, 03009 Alacant i en taquilla.  
+info fb.com/facamafestival 
caixa Negra

Dimecres 12 a les 19 h.
sEssió #LAscigARRERAsMoVisTAR
Projecció. Accés lliure amb invitació.(*) 
caixa Negra

Dissabte 15 a les 19 h.
sEssió #LAscigARRERAsMoVisTAR
Doble Concert. Accés lliure amb invitació.(*) 
pati

Diumenge 16
FEsTiVAL ciRcARTE
De 10 a 12 h. “Taller de tècniques circenses en 
família”. Donyet Ardit. 
A les 12.30 h. Espectacle “simplement clara”, 
companyia Minusmal. Informació i reserves  
+info circarte.com. 
caixa Negra

Del 21 a 23 de setembre
MERcAT DE DissENY
+ info www.mercadodiseñoalicante.es 
Assecador

Divendres 21 a les 20 h.
TEATRE / DANsA
La sala itinerant. Julio César per Epidauro Teatre. 
Entrades 8 €. Reserves en lasalaitinerante@gmail.
com i venda en taquilla. 
caixa Negra

Dissabte 22 des de les 21 h.
coNcERT
“We are not brothers”” 
Accés amb entrada. 
Venda en www.wegow.com i en taquilla. 
caixa Negra

Del divendres 28 al diumenge 30
ix gAME JAM ALAcANT
Marató de desenvolupament de videojocs i jocs de 
taula. Entrades 6/8 €.  
+ info en www.gamejamalicante.com 
caixa Negra

Agost
Fins al 30 de setembre
Exposició
inauguració 2 d’agost a les 20 h. 
“Negocio”, Mostra seleccionada de la III Con-
vocatòria pública de la Regidoria de Cultura 
“Buitblanc”. Equip comissariat col·lectiu: David 
Machado Gutiérrez, Comissari organitzador; Beatriz 

Martínez Villagrasa, Dissenyadora i directora d’art; 
Miquel Soria Andurell, Redacció i suport a la recer-
ca i Alba García Martínez, Investigadora en jocs i 
art amb impacte social i artista. 
Lliure accés 
caixa Blanca

(*) iNViTAcioNs ciNEMA D’EsTiU i MÚsicA pER AL siLENci. 
Es podran retirar des de 7 dies abans en Les Cigarreras (nau Cultura Contemporània) 

en l’horari del Centre. 4 entrades màxim per persona.

(**)#LAscigARRERAsMoVisTAR. ciNEMA i coNcERTs. gratuïts amb invitació. 
Les entrades es poden retirar en les Tendes Movistar d’Alacant en Av. Alfonso X El Sabio 37 

i Avinguda de Maisonnave 45.



centre cultural Las cigarreras
Carrer Sant Carles, 78

Tel.: 965 206 674
www.cigarreras.es

www.alicantecultura.es

fb/cigarreras
tw/lascigarrerascc

instagram/lascigarrerascc  
youtube/AytoAlicante

Horaris.
Juliol i Agost:  

De dimarts a dissabte,  
de 10 a 14 i de 17 a 22 h.

Tancat: diumenges i dilluns

setembre:  
De dimarts a dissabte, de 10 a 21 h.

Diumenges i festius de 10 a 14 h. 
Tancat els dilluns

Residències 
#Aquemarropa5años

Del 16 al 29 de juliol
pREsENTAció DiMEcREs 18 A LEs 12 H. 
Residències “A quemarropa” és una residència 
artística de formació sense finalitats lucrati-
ves, desenvolupada per artistes i per a artistes. 
L’organització selecciona a deu creadors nacionals 
i internacionals perquè convisquen i mostren el 
seu treball en el Centre Cultural Las Cigarreras. 
Amb el suport del programa #culturaresident de la 
Direcció general de Cultura i Patrimoni de la Gene-
ralitat Valenciana a través del Consorci de Museus 
de la Comunitat Valenciana. 
www.residenciasaquemarropa.com 
caixa Blanca

Jul
Ago
Set

20
18

Programació
Centre Cultural
Las Cigarreras

A
qu

es
ta

 p
ro

gr
am

ac
ió

 p
ot

 s
er

 m
od

if
ic

ad
a

pe
r 

ca
us

es
 a

lie
ne

s 
a 

La
s 

Ci
ga

rr
er

as
  

+ 
in

fo
:w

w
w

.c
ig

ar
re

ra
s.

es

“Aula d’estiu”
Escola artística d’estiu, al juliol

L’Aula d’estiu és una escola artística d’estiu 
basada en el joc com a eina d’aprenentatge, on les 
xiquetes i xiquets podran desenvolupar la seua 
sensibilitat artística en un espai privilegiat. 

Iniciativa impulsada pel consorci de Museus cV i 
el cc Las cigarreras que té per objectiu impulsar 
la creativitat dels més xicotets. 

“circo y otras artes por todas partes”: una 
experiència creativa i artística variada i global a 
través de les tècniques de circ i la fusió d’aquestes 
amb el teatre, el moviment, la dansa i la música. 
A través de diferents activitats: sessions de 
malabars, construcció dels teus propis elements 
de malabars amb materials reciclats, equilibris, 
acrobàcies, clown, comèdia gestual, teatre físic, 
jocs de moviment i dansa, mímica, coreografies… 
els xiquets i xiquetes desenvoluparan agilitat, 
sensibilitat i consciència, entenent el circ contem-
porani com una bella experiència participativa, 
de treball en equip, que fusiona arts i destreses, 
sense explotació humana ni animal. Més informa-
ció en www.cigarreras.es

Al juliol els dies 12, 17, 19, 24, 26 i 31.
Vesprades de 17 a 21 hores.
TALLER síNTEsi DE so
Imparteix Miguel Alsem de l’Associació Momutec. 
Més informació i inscripcions en www.momutec.
wixsite.com/momutec/sintesis 
sala s1

Mapa cultural d’Alacant
www.mapaculturaldealicante.es és un mapa 
on fer visible a la comunitat cultural i creativa 
d’Alacant. El seu objectiu és que la xarxa d’espais 
públics, els espais privats i els agents que formen 
part de l’ecosistema cultural de la ciutat habiten 
junts aquest espai digital. Un mapa divers i hete-
rogeni a través del com anar teixint connexions.

Aquest projecte s’emmarca en la EDUsi ALAcANT 
- Àrea Las cigarreras. Forma part de l’operació 
Impulsa Cultura, en la qual participen la Regidoria 
de Cultura i l’Agència de Desenvolupament Econò-
mic i Social i està cofinançat pel Fondo Europeu 
de Desenvolupament Regional (FEDER) a través 
del Programa Operatiu de Creixement Sostenible, 
per a la programació 2014-2020. Una manera de 
fer Europa.

Makercig
Dijous de 18 a 21 h. i dissabtes de 10 a 13 h.
Veniu a conèixer el primer espai Maker de la 
ciutat d’Alacant tots els dijous de 18 a 21 hores i 
dissabtes de 10 a 13 h . + info www.markeralc.org

Oferim el suport 
per a fer realitat 
qualsevol projecte 
o idea, aportant el 
nostre coneixement 
així com les eines i 
utillatge específic per a la creació i desenvolupa-
ment de projectes i productes creatius.

Formació

Nit en Blanc
Divendres 20 de juliol

Una edició més, el Centre Cultural Las Cigarreras se sumisca a la celebració 
de la “Nit en Blanc” juntament amb la resta de Museus de la Ciutat. + info 
www.cigarreras.es

A LEs 22 H. MÚsicA pER AL siLENci
“La ley del Hampa”. Cinema mut i música en directe amb “The Empty 
Bottles”. Accés gratuït amb invitació.(*)  
pati

Fins al 7 de juliol
“NoTiFicAcioNEs”
Mostra col·lectiva del consorci de Museus de 
la comunitat Valenciana. Reuneix el treball 
d’artistes i poetes entorn de la idea de “com 
observar el que ocorre avui en els carrers”. 

Al novembre de 1975, per a la policia, l’enemic 
eren els estudiants que havien pintat les estàtues 
del pati de l’Escola de Belles Arts de Sant Carles 
(avui Centre del Carme). Alguns van ser detinguts 
i expulsats. 

Al febrer de 2012, per al Cap Superior de Policia 
de la Comunitat Valenciana, l’enemic eren els 
estudiants que havien participat en @Primavera-
valenciana. En aquells dies es va detenir a Valèn-
cia a 48 estudiants per manifestar-se contra les 
retallades en educació, 8 menors d’edat. Aquest 
projecte naix de notificacions el treball, una carta 
en video que vaig enviar als artistes perquè des 
dels seus treballs reflexionaren sobre els carrers, 
les mobilitzacions i tot la resta…  
Lliure accés. 
caixa Blanca

Exposicions

Del 2 d’agost al 30 de setembre
“NEgocio”
Mostra seleccionada de la iii convocatòria pú-
blica de la Regidoria de cultura “Buitblanc”. 
inauguració 2 d’agost a les 20 h. 
Per què la crítica social en un joc? En el context 
actual, on s’estan qüestionant les nostres llibertats 
i drets civils, és on el joc es torna una eina potent 
para subvertir el món que ens envolta, per a posar 
a prova mecanismes, rols, directrius, utopies o 
distopies d’una manera que esquiva els canals 
típics d’expressió. Aquesta exposició tracta de 
trobar noves formes de pensar sobre els jocs, noves 
maneres d’utilitzar els jocs per a reflexionar sobre 
la resta del món. Què pot aportar el joc com a 
mitjà artístic i com l’art pot subvertir les jerarquies 
de poder que reprodueixen. 
Lliure accés. 
caixa Blanca.


