
Juliol
Dissabte 1. 18 h.
CONCERT
Recital de Piano. Alumnes de l’escola de piano 
Toccata. + info escueladepianotoccata.com 
Lliure accés. 
Casa de la Música

Dijous 6. 22 h.
CINEMA D’ESTIU
“Sing Street”. 
Accés gratuït amb invitació.(*) 
Pati

Divendres 7. 22 h.
“MUSICA PARA EL SILENCIO”
“El maquinista de la general” Cinema mut i mú-
sica en directe amb Banda Swing “Smokey Django”. 
Accés gratuït amb invitació.(*) 
Pati

Dissabte 8. 19 h. i 21.30 h.
TEATRE
Clausura Escola de Teatre Nivell I i II del Centre 14. 
+ info centro14.com. 
Lliure accés. 
Caixa Negra

Del dimarts 11 al diumenge 23
RESIDÈNCIES D’ARTISTES “A QUEMARROPA 
17”
Tallers, conferències, visites. + info residenciasa-
quemarropa.wordpress.com 
Cultura Contemporània

Dijous 13. 22 h.
CINEMA D’ESTIU
“La vida de calabacín”. 
Accés gratuït amb invitació.(*) 
Pati

Divendres 14. 22 h.
“MUSICA PARA EL SILENCIO”
“Las tres luces” Cinema mut i música en directe 
amb CSMA Extempore Ensemble. Accés gratuït amb 
invitació.(*) 
Pati

Dijous 20. 22 h.
CINEMA D’ESTIU
“Spain in a day”. Accés gratuït amb invitació.(*) 
Pati

Divendres 21. 20 h.
“NOCHE EN BLANCO”
Residències “A quemarropa”. “Residents go 
home” inauguració exposició amb visita guiada. 
Yam session Kiki Ball: música i ball Vogue a càrrec 
d’Andrés García Sánchez.  
+ info www.residenciasaquemarropa.wordpress.com 
Cultura Contemporània

Divendres 21. 22 h.
“MUSICA PARA EL SILENCIO”
“El fantasma de la ópera”. Cinema mut i música 
en directe, amb la Banda Simfònica Municipal. 
Accés gratuït amb invitació.(*) 
Pati

Dijous 27. 22 h.
CINEMA D’ESTIU
“Toni Erdmann”. Accés gratuït amb invitació.(*) 
Pati

Divendres 28. 22 h.
“MUSICA PARA EL SILENCIO”
“Las aventuras del principe Achmed” Cinema 
mut i música electrònica en directe, amb Miclono.  
Accés gratuït amb invitació.(*) 
Pati

Destacats

Setembre
Divendres 1. 18 h.
FESTIVAL JUKEBOX
Los golfos del Ragtime + Dj Horizon + The Red 
Velvets. Entrades 12 eur.  
+ info www.jukeboxfestival.es 
Caixa Negra

Dissabte 2. 18 h.
FESTIVAL JUKEBOX
Sweet Diamons + DJ Lady Cherry + Dixielan-
ders. Entrades 12 eur. + info www.jukeboxfestival.es 
(Jukebox Festival abone 2 dies 18 eur.)  
+ info www.jukeboxfestival.es 
Caixa Negra

Divendres 8. 19 h. i dissabte 9, 21 h.
CINEMA
Festival Luz del Mar. 
Lliure accés. 
Casa de la Música 
Caixa Negra

Divendres 8. 21.30 h.
CONCERT
Reverendo Beatman (Suïssa) + Banda convida-
da. 10/13 eur. Discos Naranja y Negro i en wegow.
com i en taquilla abans de l’actuació. 
Caixa Negra

Divendres 15. 19.30 h.
CONCERT
“El Chojin” + artista convidat. Entrades 12 euros 
en www.notikumi.com. 15 eur en taquilla. 
Caixa Negra

Dissabte 16. 21 h.
CONCERT
“Los Nocheros”. 25 eur venda anticipada en “Dis-
cos Naranja y Negro”. 30 eur en taquilla.  
Caixa Negra

Del dissabte 16 al divendres 23
CINEMA
Festival de Cinema Rus Volna. Horaris de projec-
cions en www.cinevolna.com (el dilluns 18 no hi 
haurà projeccions) 
Casa de la Música

Diumenge 17. 12 h.
CIRCARTE
Espectacle per al públic familiar.  
+info circarte.com  
Lliure accés. “pay after show” 
Jardí

Divendres 22. 21.30 h.
CONCERT
Àngels Ortiz. Presentació de “Àngels del zel”.  
Pop - rock. 10/12 eur. www.instanticket.es i en 
taquilla. + info fb/cantaortiz 
Caixa Negra

Dissabte 23. 21.30 h.
IMPROVIVENCIA TEATRE
#Melajuego. Entrades 8 eur. Reserves en  
info@improvivencia.com  
Caixa Negra

Diumenge 24. 12 h.
IMPROVIVENCIA TEATRE
#Pixelados. Públic infantil – familiar.  
Entrades 8 eur.  
Reserves en info@improvivencia.com 
Caixa Negra

Divendres 29. 20 h.
CONCERT
“Road Volta” presentació de “End of paradise”, 
amb banda convidada. Entrades 8/10 eur. 
Caixa Negra

Del divendres 29 al diumenge 1 d’octubre.
MERCAT DE DISSENY ALACANT
 + info mercadodiseñoalicante.es 
Lliure accés. 
Cultura Contemporània 
Jardí

Dissabte 30. 20.30 h.
CONCERT
Jolís presenta “Fender Swing”, homenatge a Hank 
Marvin i The Shadows. Entrada 15 eur.  
www.instanticket.es i en taquilla. 
Casa de la Música

Dissabte 30. 21.30 h.
CONCERT
The Phantom Surfers (USA) + Banda convidada. 
15/18 eur. Venda entrades en discos Naraja y Negro 
i en wegow.com. 
Caixa Negra

Aquesta programació 
pot ser modificada 
per causes alienes 
a Las Cigarreras  
+ info:www.cigarreras.es

Agost
EXPOSICIÓ
Fins al 24 de setembre
“Intervalo”, L’adveniment d’Internet i la societat 
de la informació han marcat un abans i després en 
la nostra percepció del món i la nostra concepció 
de la realitat. Més de vint artistes aborden les 

tensions i arbitratges entre l’analògic i el digital, el 
material i l’intangible, el físic i el virtual. Alejan-
dro Brahim. Comissari. 
Cultura Contemporània

(*)Invitacions Cinema d’Estiu i “Música para el Silencio”. Es podran retirar des de 7 dies abans en el Centre 
Cultural Las Cigarreras (nau Cultura Contemporània) de dimarts a dissabte de 10 a 14 i de 18 a 22 h, i una hora 
abans de cada projecció, en l’accés al cinema (Pati), fins a completar l’aforament. 4 entrades màxim per persona.



Cultura Contemporània
Caixa Negra

MakerCig
Casa de la Música

Jardí Vertical
Pati
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Centre Cultural Las Cigarreras
Carrer Sant Carles, 78
Tel.: 965 206 674
www.cigarreras.es
www.alicantecultura.es

fb/cigarreras
tw/lascigarrerascc
instagram/lascigarrerascc

Horaris.
Juliol: De dimarts a dissabte, de 10 a 14 i de 17 a 22 h.
Diumenges de 10 a 14 h.
Tancat: diumenges vesprada i dilluns

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

Formació 

Dimecres 5. 17 h.

TALLER #SOUNDLAB
Pedal connections. Gratuït amb inscripció en 
www.cigarreras.es 
Box S1

Juliol i Agost.
ARTESCUELA D’ESTIU
Nova edició de l’escola d’estiu que comptarà amb 
teatre, música, poesia, manualitats, etc, a més 
de jornades a la introducció a la robòtica i noves 
tecnologies en l’espai MakerCig. Més informació en 
www.artescuela.es

3 al 20 de juliol de 10.30 a 13.30 h.
CAMPAMENT DE ROCK URBÀ DEL CENTRE 14
Els dimarts, dimecres i dijous del 3 al 20 de juliol 
de 10.30 a 13.30 h.  
+ info centro14.com

Residències  
#Aquemarropa17

De l’11 al 23 de juliol.
RESIDÉNCIES D’ARTISTES 17 
Presenta un programa que pretén incentivar les 
connexions entre l’art i la cultura amb la ciutat, 
els seus habitants i els residents. Donant forma a 
tallers i dinàmiques, conferències, visites a espais 
(públics i privats) de la ciutat i  altres activitats  
+ info i inscripcions en  
residenciasaquemarropa.wordpress.com 
Cultura Contemporània

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

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

MakerCig es situa 
en la primera planta 
de la nau de Cultura 
Contemporània del 
Centre Cultural Las 
Cigarreras, i disposa 
d’impressora 3D, programació arduino i raspberry 
pi, cortadora laser i de vinils, fresadora i bancades 
de treball amb les eines necessàries per a trans-
formar les teues idees en realitat. + info http://
makerspace.cigarreras.es

Exposicions

Fins al 30 de juliol.
”30 AñOS SUMANDO”
16º aniversari de l’Associació LGTB d’Alacant i 
comarques, actualment DIVERSITAT, nascuda 
com DECIDE-T, i hereva dels moviments LAMBDA 
Alacant i ARCO.

 
 
Una mostra que ens dóna algunes pistes sobre els 
últims 30 anys d’activisme associatiu en Alacant. 
Organitzada per Diversitat Alacant, Associació 
LGTB Alicante. Lliure accés. 
Hall de la Casa de la Música

Nit en Blanc
21 de juliol.
20 H.- RESIDÈNCIAS “A QUEMARROPA”
“Residents go home “A quemarropa”. Inaugu-
ració exposició amb visit a guiada. home” YAM 
SESSION Kiki Ball: música i ball Vogue a càrrec 
d’Andrés García Sánchez.  
Cultura Contemporània

22 H. “MÚSICA PARA EL SILENCIO”
Cinema mut i música en directe. “El fantasma 
de la ópera” amb la Banda Simfònica Municipal. 
Gratuït amb invitació. (*)  
Pati

(*)Invitacions Cinema d’Estiu i “Música para el Silencio”. Es podran retirar des de 7 dies abans en el Centre 
Cultural Las Cigarreras (nau Cultura Contemporània) de dimarts a dissabte de 10 a 14 i de 18 a 22 h, i una hora 
abans de cada projecció, en l’accés al cinema (Pati), fins a completar l’aforament. 4 entrades màxim per persona.

Programació
Centre Cultural
Las Cigarreras


