
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  
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Horaris.
De dimarts a dissabte, de 10 a 21:30 h.

Tancat diumenges, dilluns i festius.
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Exposicions

Del 7 de març al 4 de maig 
LA FOTOGRAFÍA: RELATO PERSONAL DE UNA 
GENERACIÓN. Nueva Colección Pilar Citoler

La Nova Col·lecció Pilar Citoler és una de les més 
importants col·leccions privades d’art contem-
porani 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 conforma un 
dels corpus d’obra més significatius del pano-
rama 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 reflexio-
nar 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.  
Visita guiada i taller, el dissabte 6 d’abril a les 
12 h. 
Obert termini d’inscripció en www.cigarreras.es 
Lliure accés 
Caixa Blanca

Del 16 de maig al 13 de juliol
SISTEmA OPERATIVO. COLECCIONES.  
Daniel G. Andújar

Presentació el dijous 16 de maig a les 20 h.  
Aquesta mostra sobre la trajectòria de Daniel Gar-
cía Andújar (Almoradí, 1966) reuneix una selecció 
de projectes duts a terme des de la dècada dels 
noranta fins a l’actualitat. Des de Màster Pieces. 
Hack the Museum – El museu del poble (2017- 
2018) fins Al cànon protegit – Els desastres de la 
guerra. Cavall de Troia o Burning the Cànon, pro-
posta amb la qual l’artista alacantí va participar 
en la Documenta 14 de Kassel/Atenes, en 2017, 
l’exposició analitza críticament els vincles entre 
iconografia bèl·lica, cànons de representació del 
cos i memòria identitària, així com el debat sobre 
la reapropiación cultural i el patrimoni. 

Comissari: Valentín Roma 
Organitza: Consorci de Museus de la Comunitat 
Valenciana 
Col·labora: Virreina Centre de la Imatge 
Lliure accés
Caixa Blanca

Tallers i visites guiades els dissabtes 25 de 
maig, 8 de juny i 15 de juny a les 12 hores. 
Gratuït amb inscripció en www.cigarreras.es

 Imatge de Michael Najjar

Un any més PHOTOALICANTE proposa apostar per 
la fotografia com una disciplina destacada dins del 
panorama artístic i cultural de la nostra ciutat. 
En Las Cigarreras “Matar las hores, como hace mi 
madre”, de Gema Polanco.  
+ info www.photoalicante.com 
Lliure accés  
A la sala audiovisual de la Caixa Blanca

Formació

ELABORANTES és un programa formatiu que vol 
donar resposta a les necessitats de tots els agents 
que participen en el sector cultural, generant a 
més un espai de trobada, reflexió, coneixement i 
intercanvi i d’estímul a la creació a Alacant.

Al llarg de 2019 es programaran 48 espais for-
matius impartits per professionals i experts del 
sector que abastaran qüestions relatives a totes 
àrees de la gestió cultural: planificació, gestió, 
producció i comunicació.

Aquest projecte s’emmarca en l’Estratègia de 
Desenvolupament Urbà Sostenible EDUSI Alacant 
– Àrea de les Cigarreras, cofinançat pel Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 
en el marc del Programa Operatiu de Creixement 
Sostenible 2014-2020. Una manera de fer Europa. 

Aquestes formacions començaran a l’abril de 
2019. Més informació i inscripcions en  
www.cigarreras.es

Dies destacats
Dia del Llibre
Les Cigarreras celebra el dia de llibre amb activitats 
per a tots els públics el dissabte 27 d’abril. 
Comptarem amb compte – contes, conferències, 
tallers, etc que es desenvoluparan en els diferents 
espais del Centre durant tot el dia.  
Més informació en www.cigarreras.es  
Lliure accés 

DIm 2019
El dissabte 18 de 
maig celebrem “El 
Dia Internacional 
dels Museus 2019” 
que se centrarà en 
els nous papers 
que exerceixen 
els museus com a 
actors actius en les 
seues comunitats. 
“Els museus com 
a eixos culturals: 
El futur de la 
tradició” El paper 
dels museus en la 
societat està can-
viant. Els museus 
s’estan reinventant contínuament per a ser todavia 
més interactius, centrats en l’audiència, orientats a 
la comunitat, flexibles, adaptables i mòbils.  
Tallers i activitats per a tots els públics.  
Més informació en www.cigarreras.es 

Banda Simfònica municipal d’Alacant
CONCERTS ESCOLARS
Concerts concertats amb Centres Escolars. 
Abril els dies 1,2,3,4,5,15,16,17 i 30 a les 10 h. 
Maig els dies 6,13,14,15,20,21,22,23 i 24 a les 10 h. 
Juny els dies 6,7,10 i 11 a les 10 h. 
Casa de la música

AUDICIONS DIDÀCTIQUES mUSICALS
Abril dia 26 “La Música Clàssica al cinema” a les 11 h. 
Maig dia 17 “Bandes Sonores” a les 11 h. 
Inscripcions des de 15 dies abans de cada actuació en 
el tel. 965.208.519 
Casa de la música

Més informació en http://bandasinfonica.alicante.es



Destacats

Abril
Fins al 4 de maig 
EXPOSICIÓ
“La fotografía: Relato personal de una  
generación. Nueva Colección Pilar Citoler”
Lliure accés
Caixa Blanca

Dimarts 2 a les 19 h.
CONCERT ENSEmBLE DE mETALLS
Cicle músiques Segle XX i XXI
Conservatori Superior de Música Óscar Esplá
Libre accés
Caixa Negra

Divendres 5 des de les 17.30 h.
ALTRES ACTIVITATS
Retroalimenta’t de la Cultura. Jornada organit-
zada pels alumnes del Màster Comincrea de la
Universitat d’Alacant. Activitats, retro-exposició,
tallers i concerts
+ info www.alimentatedelacultura.es
Lliure accés
Jardí Vertical, Caixa Negra i Casa de la música

Dissabte 6 a les 10 h.
ALTRES ACTIVITATS
III Edició de Robolympics
Lliure accés
Caixa Negra

Dissabte 6 a les 12 h.
VISITA GUIADA I TALLER
Exposició ““La fotografía: Relato personal de 
una generación. Nueva Colección Pilar Citoler”
Gratuït amb inscripció en www.cigarreras.es
Caixa Blanca

Dissabte 6 a les 20 h.
CONCERT
El millor de Jolis. Homenatge a Charles Aznavour
+ info www.minombre.es/jolis
Entrades 15 € mes despeses
Venda en www.instanticket.es i en taquilla
Casa de la música

Dijous 11 a les 18.30 h.
ALTRES ACTIVITATS
microrelats de vida reals
Refugiades. Històries de vida per a no oblidar
+ info www.ongkaram.com
Lliure accés
Caixa Negra

Divendres 12 a les 19 h.
CONCERT SAXO-PIANO
Cicle música de Cambra
Conservatori Superior de Música Óscar Esplá
Lliure accés
Casa de la música

Dissabte 13 a les 12 h.
SESSIÓ #LASCIGARRERASmOVISTAR
Concert
Gratuït amb invitació (*)
Caixa Negra

Dissabte 13 a les 18 h.
CONCERT
Swing Time Cigarreras. Concert i tallers
Entrades 5 / 8 €. Venda en taquilla
+ info fb.com/lejazzhOt.es
Casa de la música

Dissabte 13 a les 19 h.
CONCERT
Dave Kusworth i Rober Perdut
Entrades 10 € / 13 € en Discos Taronja i Negre!
en entradium.com i en taquilla
Caixa Negra

Dimecres 17 a les 19 h.
SESSIÓ #LASCIGARRERASmOVISTAR
Sessió cinema Movistar+
Gratuït amb invitació (*)
Caixa Negra

Dissabte 20 a les 19 h.
CONCERT
“música per la pau”.
Composicions poètic - músicales
Entrades 10 €
Venda en taquilla
Casa de la música

Divendres 26 a les 19 h.
CONCERT
Concert de piano a càrrec del professor
Uriel Valadeau
Entrades 5 €
Venda en taquilla
Casa de la música

Dissabte 27 des de les 10.30 h.
ALTRES ACTIVITATS
Celebrem el “Dia del Llibre”
+ info www.cigarreras.es
Lliure accés
Tot el Centre

Juny
Fins a 13 de juliol
EXPOSICIÓ
“Sistema Operativo. Colecciones”
De Daniel G. Andújar
Lliure accés
Caixa Blanca

Dissabte 1 a les 17 h.
CONCERTS
Concert Fi Curs Agrupacion Banda Juvenil i
Infantil de L’Harmonia Societat
Musical + info www.lharmoniadalacant.com
Lliure accés
Casa de la música

Del divendres 7 i dissabte 8
mERCAT DE DISSENy ALACANT
Lliure accés
Assecador

Dissabte 8 de 10 a 12 i de 17 a 21 h.
XI mOSTRA CURTmETRATGES ALACANTINS
+ info fb.com/muestradecortometrajesalicantinos
Lliure accés
Casa de la música

Dissabte 8 i 15 a les 12 h.
VISITA GUIADA I TALLER
Exposició “Sistema Operativo. Colecciones”
Gratuït amb inscripció en www.cigarreras.es
Caixa Blanca

Dimecres 12 a les 19 h.
SESSIÓ #LASCIGARRERASmOVISTAR
Sessió cinema Movistar+
Gratuït amb invitació (*)
Caixa Negra

Dissabte 15 a les 12 h.
SESSIÓ #LASCIGARRERASmOVISTAR
Concert
Gratuït amb invitació (*)
Caixa Negra

Dissabte 15 a les 18 h.
CONCERT
Swing Time Cigarreras. Concert i tallers
Entrades 5 / 8 €. Venda en taquilla
+ info fb.com/lejazzhOt.es
Casa de la música

Maig
Fins al 4 de maig 
EXPOSICIÓ
“La fotografía: Relato personal de una  
generación. Nueva Colección Pilar Citoler”
Lliure accés
Caixa Blanca

Dissabte 4 a les 18.30 h.
ALTRES ACTIVITATS
Desfilada benèfica organitzada per APAMM
+info fb.com/alicanteapamm
Lliure accés
Casa de la música

Dissabte 4 a les 19 h.
CONCERTS
La Jetée, No Habite Knobs & miclono
Entrades 5 /8 € mes despeses
Venda en www.ticketea.com i en taquilla
Caixa Negra

Dimarts 7 a les 19 h.
CONCERT VENT FUSTA - COR
Cicle músiques Segle XX i XXI
Conservatori Superior de Música Óscar Esplá
Libre accés
Caixa Negra

Dimecres 8 a les 19 h.
SESSIÓ #LASCIGARRERASmOVISTAR
Sessió cinema Movistar+
Gratuït amb invitació (*)
Caixa Negra

Dissabte 11 a les 10 h.
ALTRES ACTIVITATS
Conferències i tallers.
Women Techmakers Alacant, iniciativa de Google
+ info https://wtmalicante.github.io
Gratuït amb inscripció
Casa de la música

Del dimarts 14 al dijous 16
UNA ALTRA ACTIVITATS
Festival de Videoart
+ info www.alcvideoartfestival.pb.studio
Lliure accés
Caixa Negra

Dijous 16 a les 20 h.
EXPOSICIÓ
Presentació de l’exposició “Sistema Operativo. 
Colecciones de Daniel García Andújar.”
Fins al 13 de juliol
Lliure accés
Caixa Blanca

Dissabte 18
DIm 2019
Celebrem el “Dia Internacional dels museus”
+ info en www.cigarreras.es
Caixa Blanca

Dimecres 22 a les 19 h.
SESSIÓ #LASCIGARRERASmOVISTAR
Sessió cinema Movistar+
Gratuït amb invitació (*)
Caixa Negra

Divendres 24 a les 19 h.
CONCERT VENT – FUSTA - PIANO
Cicle música de Cambra
Conservatori Superior de Música Óscar Esplá
Libre accés
Casa de la música

Divendres 24 a les 21 h.
TEATRE
“Vídeo 84 (o quan Capra va trobar a Wilder)”
d’Enclavats Teatre
+ info www.enclavados.com
Entrades 8 / 10 €
Anticipada en www.entradium.com i en taquilla
Caixa Negra

Dissabte 25 a les 12 h.
VISITA GUIADA I TALLER
Exposició “Sistema Operativo. Colecciones”
Gratuït amb inscripció en www.cigarreras.es
Caixa Blanca

(*)#LASCIGARRERASmOVISTAR. 

CINEMA I CONCERTS.  
Gratuïts amb invitació.  

Les entrades es poden retirar a  
la Botiga Movistar d’Alacant en  
Avinguda de Maisonnave 45,  

des de 20 dies abans de l’activitat.

Convocatòries
CONVOCATòRIA IV FESTIVAL DE ROCK D’ALA-
CANT, per al disseny, organització i execució 
d’un Festival de Rock Local en 2019, que servisca 
com a reflex del panorama musical de la ciutat. 
Termini de presentació fins al 31 de maig

III CONVOCATòRIA PúBLICA DE PRODUCCIÓ 
AUDIOVISUAL VISUALBUIT,. La convocatòria 
s’obrirà el mes d’abril. 

Més informació de totes les convocatòries en 
https://convocatoriasdecultura.alicante.es

Aquesta programació pot ser modificada  
per causes alienes a Las Cigarreras  

+ info:www.cigarreras.es 
Subscriu-te a la nostra newsletter a  

 https://newsletter.cigarreras.es 


