Formació

Artfutura 2018-19
Tecnologia Humanitzada

Festival Artfutura 25 de gener a les 19 h.

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

Divendres 8 de març de 16 a 20 h.
Taller d’introducció a Raspberry Pi

Coneixerem aquest mini-ordinador de baix cost i
la seua posada en marxa des de zero. Instal·lació
raspbian, introducció al sistema operatiu Linux,
configuració, instal·lació de programes i manteniment. Gratuït amb inscripció en www.cigarreras.es

Dissabtes 12, 19 i 26 de gener de 10 a 14 h.
Taller “Criaturalab Evolució”
Transformarem un cavall de cartó en un de fibra
de vidre. Aprendrem a treballar amb aquest material. Cursos gratuïts amb inscripció. Més informació en www.cigarreras.es

Cultura Resident

Què significa ésser humà en l’era de la tecnologia?
Per ventura s’adapta la tecnologia a les nostres
aspiracions i necessitats reals… o és a l’inrevés?
Ens dirigim cap a un món més amable, mes empàtic i més humà? O anem en direcció contrària?
Obertura del Festival el 25 de gener a les 19
hores amb la projecció de la premiere i concert de
música electrònica amb Miclono i Dogma Cobra,
artista multimèdia

Concerts

Exposicions
Fins al 17 de febrer de 2019
“LA DISSUASIÓ: LA MAREA I EL LÍMIT”

Un projecte de Rosell
Meseguer comissariat per
Fernando Gómez de la Costa.
Mostra seleccionada en la III
Convocatòria de projectes
expositius “BuitBlanc” de
la Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament d’Alacant. Una
de les opcions de supervivència que ens queden en
aquesta contemporaneïtat
superlativa és tornar a la
caverna, un procés primitiu
de protecció, d’ocultació,
de fortificació, de bunkerització, al qual mai hem
deixat de recórrer malgrat les seues successives i
heterogènies renovacions. En “La dissuasió: la marea i el límit” els elements vinculats al control i a
la repressió, a estructures de salvaguarda, refugi,
contraatac i oposició, al fort, al mur, a la torre i al
búnquer, són analitzats per a construir unes obres
que parlen sobre el buit, sobre l’hermetisme del
poder i la distància d’aquest amb el poble, però
que també apel·len a la bellesa, a la irrealitat i a
la defensa suïcida i romàntica de qualsevol ideal.
Uns espais que serveixen per a articular aqueixa
lluita, cada vegada més necessària, que té a la
cultura, a l’art i a la creació com a agents actius
i vertebradors d’aquesta conjura resistent, des
del pensament, l’experiència, l’ètica i l’estètica,
que dóna forma a una bella i inquietant metàfora
al voltant del límit, el refugi, l’atac i la defensa
Tallers, visites guiades i escolars
Inscripcions www.cigarreras.es
Lliure accés
Caixa Blanca

Convocatòria
Gener, febrer i març
CONCERTS ESCOLARS
La Direcció General de Cultura i Patrimoni,
mitjançant el Consorci de Museus de la Comunitat
Valenciana, impulsa aquesta convocatòria per a
facilitar a quatre creadors temps, espai, acompanyament i recursos per a la producció de quatre
projectes artístics inèdits. En aquest sentit s’han
seleccionat dos projectes que tindran un període
de residència de dos mesos i altres dos projectes
que tindran un període de residència de quatre
mesos en el Centre Cultural Las Cigarreras, que
s’allargaran de febrer a juny

Concerts concertats amb Centres Escolars.
Gener els dies 15 i 16 a les 10 h.
Febrer els dies 5, 12 i 13 a les 10 h.
Març els dies 5, 6, 7 i 8 a les 10 h.
Casa de la Música

18 gener, 15 febrer i 22 març a les 11 h.
AUDICIONS DIDÀCTIQUES MUSICALS

Inscripcions des de 15 dies abans de cada actuació en el tel. 965.208.519. Més informació en
http://bandasinfonica.alicante.es
Casa de la Música

La Regidoria de Cultura
obri la IV Convocatòria
pública de presentació
de projectes expositius.
Els projectes seleccionats seran objecte
cadascun d’ells d’una
exposició organitzada
per la Regidoria de
Cultura de l’Ajuntament
d’Alacant en la Caixa
Blanca del Centre Cultural Las Cigarreras. La convocatòria s’obrirà al llarg
del primer trimestre de l’any. Més informació en
www.cigarreras.es

Del 7 de març al 5 de maig
“LA FOTOGRAFIA: ESPEJO PERSONAL DE
UNA GENERACIÓN”

Imatge de Michael Najjar

Nova Col·lecció Pilar Citoler
Inauguració 7 de març a les 19 h.
La Nova Col·lecció Pilar Citoler és una de les més
importants col·leccions privades d’art contemporani internacional que existeixen a Espanya, i
constitueix un reflex de la trajectòria intel·lectual
i vital de la col·leccionista. Al costat del seu
premi de fotografia constitueix un dels corpus
d’obra més significatius del panorama artístic
nacional. Així doncs, tot això ens permet realitzar
en l’exposició un recorregut que centrarem en la
fotografia, i en les seues últimes adquisicions. El
llenguatge fotogràfic ens convidarà a reflexionar
en clau artística sobre aquells problemes més
actuals de caràcter social, polític, en el sentit
més ampli: l’acció de l’home en la naturalesa, el
paisatge, l’arquitectura, la representació humana,
la crítica. Comissària, Alicia Ventura
Talleres i visites guiades
Inscripcions www.cigarreras.es
Lliure accés
Caixa Blanca

Un any més PHOTOALICANTE proposa apostar per
la fotografia com una disciplina destacada dins del
panorama artístic i cultural de la nostra ciutat.
Durant el mes vinent de març i amb el lema The
power of the bodi el festival oferirà nombroses
propostes com a exposicions, intervencions públiques, activitats, tallers i el congrés internacional
BEPHOTO.
Més informació en www.photoalicante.com

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

Programació

Centre Cultural
Las Cigarreras
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
ivoox/cigarreras
Horaris.
De dimarts a dissabte, de 10 a 21 h.
Diumenges i festius de 10 a 14 h.
Tancat els dilluns

Gen
Feb
Mar

20
19

Febrer

Gener
Del dimarts 2 al divendres 4 de 12 a 13.30 h.
TALLER DE SERIGRAFIA
Dia 2. Vaja tinta portes. De 6 a 12 anys
Dia 3. Barriografía. De 12 a 16 anys
Dia 4. Expressa’t en paper. De 6 a 12 anys
Organitza Consorci de Museus de la C.V.
Gratuït
Inscripcions en www.cigarreras.es
Caixa Blanca

Fins al 17 de febrer
EXPOSICIÓ

“La dissuasió: la marea i el límit”
Convocatòria projectes expositius “*BuitBlanc”
Lliure accés
Caixa Blanca

Dissabte 12 a les 11.30 h.
CONCERT

“Depedro” i “Pez Mago”
Entrades 10 / 14 / 18 € mes despeses
Venda en www.entradium.com / Okavango Café
(S.Vicente) i en taquilla
+ info en info@unbuendiaproducciones.com
Caixa Negra

Dissabte 12 a les 18 h.
ALTRES ACTIVITATS

Aplecs de colles de les Festes Porrate
de Sant Antón
Org. Assoc. Porrate de Sant Antón
Libre accés
Casa de la Música

Del dijous 24 al dissabte 26
FESTIVAL ARTFUTURA

Dijous 24 a les 18 h.
Projecció de la “Premiere ArtFutura, Behind the
Scenes i 3D Futura Show”
Lliure accés
Caixa Negra
Divendres 25 a les 19 h.
Projecció de la “Premiere” i “Behind the Scenes”
i doble concert de música electrònica amb *Miclono i Dogma Cobra, artista multimèdia
Lliure accés
Caixa Negra
Dissabte 26 d’11 a 13.30 h.
Projecció de la “Premiere ArtFutura, Behind the
Scenes i 3D Futura Show”
Lliure accés
Caixa Negra
Dissabte 26 de 18 a 20.30 h.
Projecció del programa audiovisual: “Futura
Graphics. ArtWorks. Schools Futura”
Lliure accés
Caixa Negra

Divendres 25 a les 19 h.
CONCERT VENT METALL I PIANO

Cicle Música de Cambra
Conservatori Superior de Música Óscar Esplá
Lliure accés
Casa de la Música

Dimarts 15 a les 19 h.
CONCERT CORDA-VENT FUSTA

Gratuïts amb invitació.
Les entrades es poden retirar en la Tenda Movistar d’Alacant en Avinguda de Maisonnave 45,
des de 15 dies abans de l’activitat.

Març

Divendres 8 de març de 16 a 20 h.
MAKERCIG. DIA MUNDIAL DE LA RASPBERRY PI
Taller d’introducció a Raspberry Pi. Coneixerem
aquest mini-ordinador de baix cost. Imparteix Luis
del Valle de www.programarfacil.com
Gratuït amb inscripció en www.cigarreras.es
Makercig

Divendres 8 a les 20 h.
ALTRES ACTIVITATS

Científiques i artístiques. Organitzat per Fundació Fisabio. + info en http://fisabio.san.gva.es
Lliure accés
Casa de la Música

Dissabte 9 a les 12 h.
SESSIÓ #LASCIGARRERASMOVISTAR

Concert presentació de nou disc de Mambo Jambo
mes banda convidada
Gratuït amb invitació (*)
Casa de la Música

Dissabte 9 a les 20 h.
ALTRES ACTIVITATS

Gal·la de lliurament de la VIII edició “Premis
Sagraditos”. + info www.hoguerasagradafamilia.es
Lliure accés
Casa de la Música

Dissabte 9 a les 21.30 h.
CONCERT

Cicle de Música de Cambra
Conservatori Superior de Música Óscar Esplá
Lliure accés
Casa de la Música

Dissabte 9 a les 12 h.
SESSIÓ #LASCIGARRERASMOVISTAR

Concert presentació de nou disc de Miqui
Puig & ACP mes banda convidada
Gratuït amb invitació (*)
Caixa Negra

Dissabte 16 d’11 a 19 h.
ALTRES ACTIVITATS

Projecta Alc. Jornada educativa vinculada al mitjà
audiovisual i tecnològic. Dirigit a famílies,
docents i adolescents
+ info fb.com/proyectacertamen. Accés lliure amb
inscripció en www.proyectacertamen.es
Caixa Negra, Assecador i Camon Cigarreras

Dissabte 16 a les 18.30 h.
ALTRES ACTIVITATS
Presentació de les Belleses
Foguera Sant Antón Baix
Lliure accés
Casa de la Música

Dissabte 23 a les 19 h.
ALTRES ACTIVITATS

Presentació de les Belleses
Foguera Carolinas Baixes
Lliure accés
Casa de la Música

Dissabte 23 a les 20 h.
CONCERT

“Alosa Bentley” & “Marem Ladson”
Entrades 10 / 14 € mes despeses
Venda en www.eventbrite.com / Okavango Café
(S.Vicente) i en taquilla
+ info en info@unbuendiaproducciones.com
Caixa Negra

Dijous 28 des de les 10 h.
ALTRES ACTIVITATS

#EasdaDays19 “Dissenyant Somnis”,
Xarrades, conferències. Jornada de l’Escola Art i
Superior de Disseny d’Alacant
+ info www.cigarreras.es
Lliure accés
Caixa Negra

Dijous 14 a les 19 h. i 20 h.
TEATRE

Microescena “Macbeth vs. Macbeth”. Companyia
“Teatro de Esquina”. Organitza La Sala Itinerant
Entrades 6 €. Venda en taquilla
Reserves en lasalaitinerante@gmail.com
Caixa Negra

Microescena “El extraño en un tren y la Srta.
Inquieta vestida de rojo para salir a matar”
Organitza La Sala Itinerant. Entrades 6 €. Venda en
taquilla. Reserves en lasalaitinerante@gmail.com
Caixa Negra

Divendres 15 a les 19 h.
CONCERT

Cicle de Música de Cambra
Conservatori Superior de Música Óscar Esplá
Lliure accés
Casa de la Música

Dissabte 16 des de les 11 h.
ALTRES ACTIVITATS

Festa de presentació d’Alacant Desperta 2019
Lliure accés
Caixa Negra

Dijous 21 a les 18.30 h.
DIA INTERNACIONAL DE LA MARIONETA
Pampol Teatre presenta “Zafanoria Gegant”
Lliure accés
Caixa Negra

Divendres 22 a les 19 h.
CONCERT CORDA I PIANO

Cicle Música de Cambra
Conservatori Superior de Música Óscar Esplá
Lliure accés
Casa de la Música

Divendres 22 i dissabte 23
II Festival Blues Alicante

Activitats gratuïtes i unes altres amb entrada
Venda d’entrades en www.entradium.com
+ info www.bluesalicante.com
Jardí i Caixa Negra

Divendres 29 a les 19 h.
PIANO DAY

Dimarts 12 a les 19 h.
CONCERT SAXOFONS

Dissabte 30 a les 21 h.
CONCERT

Sessió Cinema Movistar+
Gratuït amb invitació (*)
Caixa Negra

Divendres 8 a les 19 h.
CONCERT PERCUSSIÓ

La Tele que SÍ, amb Mariola Cubells
Gratuït amb invitació (*)
Casa de la Música

Dijous 14 a les 19 h. i 20 h.
TEATRE

Tatchenko. Entrades 12/15 €
+ info www.cigarreras.es
Caixa Negra

Dimecres 13 a les 19 h.
SESSIÓ #LASCIGARRERASMOVISTAR

Presentació de les Belleses
Foguera Polígon Sant Blas
Libre accés
Casa de la Música

Divendres 15 a les 19 h.
SESSIÓ #LASCIGARRERASMOVISTAR

Destacats

Dia Mundial del Piano. Concert presentació
del llibre Essere, amb Natalia Pérez i el compositor
Carlos Izquierdo. + info www.carlos-izquierdo.com
Lliure accés
Caixa Negra

Cicle Músiques Segle XX i XXI
Conservatori Superior de Música Óscar Esplá
Lliure accés
Caixa Negra

Dissabte 2 a les 19 h.
ALTRES ACTIVITATS

Cicle Músiques Segle XX i XXI
Conservatori Óscar Esplá
Lliure accés
Caixa Negra

(*) lascigarrerasmovistar. CINEMA I CONCERTS.

“La fotografía: Espejo personal de una generación”
Nova Col·lecció Pilar Citoler
Photoalicante 2019
Lliure accés
Caixa Blanca

Presentació de les Belleses
Foguera Sant Blas Agrupación
Lliure accés
Casa de la Música

Dimarts 12 a les 19 h.
CONCERT VENT METALL

Sessió Cinema Movistar+
Gratuït amb invitació (*)
Caixa Negra

Dijous 7 de març a les 19 h.
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ

Divendres 1 a les 19 h.
ALTRES ACTIVITATS

Swing Time Cigarreras. Concert i tallers
Entrades 5 / 8 €. Venda en taquilla
+ info fb.com/lindyHopAlicante
Casa de la Música

Dimecres 23 a les 19 h.
SESSIÓ #LASCIGARRERASMOVISTAR

Presentació de les Belleses i Dames de 2019
de la Foguera Benito Pérez Galdós
Lliure accés
Casa de la Música

“La dissuasió: la marea i el límit”
Convocatòria projectes expositius “BuitBlanc”
Lliure accés
Caixa Blanca

Dissabte 9 a les 19 h.
CONCERT

Cicle Músiques Segle XX i XXI
Conservatori Superior de Música Óscar Esplá
Lliure accés
Caixa Negra

Dissabte 2 a les 17.30 h.
ALTRES ACTIVITATS

Fins al 17 de febrer
EXPOSICIÓ

“La Habitación Roja” Entrades 12/15/18 € mes
despeses. Venda en ticketea.com / Okavango Café
(S.Vicente) i en taquilla
+ info en info@unbuendiaproducciones.com
Caixa Negra

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

