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

Tancat diumengues, dilluns i festius.
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Exposicions
Del 17 d’octubre al 7 de desembre
“EspECtrograma: aLaCant” Edu Comelles
Inauguració dijous 17 d’octubre a les 19 h.

“Espectrograma: alacant” realitzada per l’artista 
sonor Edu Comelles és un mural de quasi 100 m de 
llarg i 3 metres d’altura que visualitza els sons de la 
ciutat d’Alacant a través d’espectrogrames generats 
per ordinador. La imatge ha sigut composta a partir 
de paisatges sonors, ambients i sons de la ciutat 
d’Alacant generant un paisatge abstracte basat en 
el propi so de la ciutat.
Aquest muntatge convida al visitant a imaginar, 
deduir i interpretar sons ocults després d’una pell 
visual, abstracta i colpidora, on res és el que sem-
bla. “Espectrograma: Alacant” és un retrat visual 
i un homenatge a la ciutat d’Alacant a través del 
seu patrimoni intangible, el seu dia a dia i el seu 
paisatge sonor. 
Mostra seleccionada de la IV Convocatòria Buitblanc 
del Centre Cultural Las Cigarreras.
taller familiar i visita guiada els dissabtes 26 
d’octubre i 23 de novembre
Més informació i inscripcions en www.cigarreras.es
Lliure accés 
Caixa Blanca

Del 2 de novembre al 30 de març de 2020
EpICEntrE - tHE Wrong

Epicentre és la mostra d’art digital de la biennal 
“The Wrong”, que inaugura la seua 4a edició l’1 
de Novembre, i per primera vegada té una seu 
principal que es compon de més de 20 institucions 
repartides per tota la Comunitat Valenciana i que 
serà l’epicentre d’una biennal que s’estén simultà-
niament per tots els continents. 

“The Wrong” és una biennal d’art digital, ober-
ta a participació, dividida en ubicacions online 
i offline per tot el món, i que celebra el present 
col·laboratiu de la cultura digital internacional. Més 
de 3.000 artistes i comissaris internacionals han 
participat des de la seua primera edició en 2013.

“The Wrong potser la biennal d’art més gran del 
món, la resposta digital a la Biennale de Venècia“ 
The New York Times. 

Projecte realitzat per David Quiles Guilló per a “The 
Wrong” 
Organitza: Consorci de Museus de la Comunitat 
Valenciana
Més informació en https://epicentre.thewrong.org
Lliure accés
Caixa Blanca

Del 20 de desembre al 8 de febrer de 2020
(Contra)CuLtura FanzInE
Inauguració divendres 20 de desembre a les 20 h.

(contra)Cultura Fanzine tracta de visibilitzar 
diversos artistes que estan vinculats a la ciutat 
d’Alacant i que han treballat activament en pro-
jectes, accions i llocs de cultura alternativa, o com 
també es denomina: contracultura.
El terme contracultura va ser encunyat per l’his-
toriador estatunidenc Theodore Roszak en 1968. 
La definició parla d’una cultura que naix al marge 
del mercat i dels mitjans de formació de masses, 
i que a vegades persisteix, muta i evoluciona cap 
a moviments socials més majoritaris i complexos. 
La contracultura es crea per davall de la línia d’el 
que s’estableix, es deixa veure en xicotets espais, 
publicacions underground, mercats alternatius, 
etc. Tot aqueix entorn crea un moviment d’artistes 
emergents que per diferents motius trien mitjans 
alternatius per a expressar-se. Un d’aqueixos 
mitjans és el fanzine, una expressió personal i col-
lectiva en la qual els creadors bolquen lliurement 
el seu art.
Mostra seleccionada de la IV Convocatòria Buitblanc 
del Centre Cultural Las Cigarreras.
taller familiar i visita guiada el dissabte 21 de 
desembre
Més informació i inscripcions en www.cigarreras.es
Lliure accés
Caixa Blanca

EDusI-alacant  
Àrea Las Cigarreras

ELaBorantEs pro
Elaborantes pro 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

mentoríes a l’octubre.
totes de 16.30 a 19.30 h. en Caixa 2

Dimarts 1 Innovar en Cultura amb Pep Salazar
Dimecres 2 Empreses socials amb Javier Goizueta
Dijous 17 Disseny Cívic amb Irene Reig
Divendres 18 monetitza la propietat  
intel·lectual amb Vicente Martínez
Dijous 24 mesurar l’Impacte amb Álvaro Fierro
Divendres 26 gestió Cultural Independent amb 
Mario Gutiérrez Cru
Dijous 31
Cultura de proximitat amb Javier Benedicto
Acciones formatives gratuïtes. És programen mes
sessions al novembre i desembre
Més informació i inscripcions en www.cigarreras.es

panorama Las CIgarrEras
Programació amb diversos àmbits d’actuació comu-
nitària: Art Urbà, Escola i Barri, Espais Interge-
neracionals i Espais Naturals. Activitats gratuïtes 
d’octubre a desembre. Més informació i inscripcions 
en www.cigarreras.es

Aquests projectes s’emmarquen en l’Estratègia de 
Desenvolupament urbà sostenible EDusI ala-
cant – Àrea Las Cigarreras, cofinançat pel Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en 
el marc del Programa Operatiu de Creixement Sos-
tenible 2014-2020. “Una manera de fer Europa.”



Destacats

Aquesta programació pot ser 
modificada per causes alienes a 

Las Cigarreras  
+ info: www.cigarreras.es 

(*) #LasCIgarrErasmoVIstar.  
gratuits amb invitació.

Les entrades es poden retirar a la Botiga  
Movistar d’Avinguda de Maisonnave 45, 
 d’Alacant, des de 20 dies abans de cada  

activitat. 

Octubre
Del dimarts 1 al dijous 3
aLaCant a EsCEna
Dimarts 1 a les 19 h.
Què està passant en el sector professional de 
les arts Escèniques a alacant? Debat
Lliure accés
Dimecres 2 a les 20 h.
“Quan els ocells volen”
Gratuït amb invitació
Dijous 3 a les 20 h.
“Dr. gin Dobre”
Gratuït amb invitació
Recollida d’invitacions gratuïtes en Les Cigarreras 
i en http://alicantesociocultura.eventbrite.es
Caixa negra

Divendres 4 i dissabte 5
aLaCant FasHIon WEEK
Estands, desfilades, expositors i altres activitats 
Més informació en www.fashionweekalicante.es 
Caixa Blanca, Casa de la música i Jardí Vertical

Dijous 17 a les 19 h.
EXposICIÓ
Inauguració de “Espectograma: alacant”  
de Edu Comelles 
Lliure accés 
Caixa Blanca

Divendres 18 a les 19 h.
#LasCIgarrErasmoVIstar
La tele que sÍ, amb Mariola Cubells i Ernesto 
Sevilla
Gratuït amb invitació (*)
Casa de la música 

Dissabte 19 a les 12 h.
#LasCIgarrErasmoVIstar
Concert de Johnny B zero i Derby motoreta’s 
Burrito Kachimba
Gratuït amb invitació (*)
Caixa negra

Dissabte 19 a les 18 h.
sWIng tImE CIgarrEras
Le Jazz Hot Band & Friends 
Taller Lindy Hop i concert de  
Jazz Manouche i Le Jazz Hot  
Entrades 15€. Venda en taquilla
Casa de la música 

Dissabte 19 a les 21 h.
ConCErt
Dead Bronco mes Banda convidada
Entrades 10 / 13 €. Venda en www.entradium.com
Discos Naranja y Negro i en taquilla
Caixa negra

Dimarts 22 i dimecres 23 a les 10,30 h.
BanDa sImFònICa munICIpaL D’aLaCant
Concerts concertats amb centres escolars de 
L’Alacantí. Més informació en https://bandasinfo-
nica.alicante.es
Casa de la música

Dimecres 23 a les 18 h.
aLtrEs aCtIVItats
Lliurament de premis “Sois Cultura”  
del Diari Informació  
Lliure accés  
Casa de la música

Dijous 24 a les 18 h.
mEnuts BarrIs
Concert dansat 
On dance?. Gratuït. Invitacions en Las Cigarreras i 
en http://alicantesociocultura.evenbrite.es 
Caixa negra

Dijous 25 a les 11 h.
BanDa sImFònICa munICIpaL D’aLaCant
audició didàctica “La música en l’època de 
Balmis”. Inscripcions en el tel. 965 208 519. Més 
informació en https://bandasinfonica.alicante.es 
Casa de la música

Dissabte 26
FEstIVaL roCK LoCaL - pLataForma
Des de les 12 h.
Final del concurs de Música Jove del Centre 14 -
Regidoria de Joventut
Lliure accés
Caixa negra

Des de les 18 h.
ConCErts
Leviatan, La Moto de Fernan, Ugatz, Horizon,
Julia, La Jettée, Nomembers
Accés lliure amb invitació (*)
Caixa negra

Novembre
Fins al 7 de desembre
EXposICIÓ
“Espectograma: alacant” de Edu Comelles
Lliure accés
Caixa Blanca

Del dijous 7 al dissabte 9
Enso
Xarrades, masterclass, tallers i lives. Organitza:
Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana
Gratuït. Més informació en www.ensolab.es
Casa de la música i Caixa negra

Des del dissabte 9
mostra DE tEatrE
Dissabte 9 a les 18 h.
Guindalera amb “un cadaver exquisito”
Dijous 14 a les 20 h.
La Casa amb ”Llueven vacas”
Dissabte 16 les 18 h.
Trajín Teatro amb “mauthausen, la voz de mi 
abuelo” 
Accés amb entrada 
Més informació www.muestrateatro.com
Caixa negra

Dimarts 12 a les 18 h.
mEnuts BarrIs
Laika de Xirriquiteula teatre
Gratuït. Invitacions en Les Cigarreras i en
http://alicantesociocultura.eventbrite.es
Caixa negra

Dies 13, 26 i 27 a les 10.30 h.
BanDa sImFònICa munICIpaL D’aLaCant
Concerts concertats amb centres escolars de
L’Alacantí. Més informació en
https://bandasinfonica.alicante.es
Casa de la música

Divendres 15 a les 11 h.
BanDa sImFònICa munICIpaL D’aLaCant
audició didàctica. Inscripcions en el  
tel. 965 208 519. Més informació en https://ban-
dasinfonica.alicante.es 
Casa de la música

Dissabte 16 a les 18 h.
ConCErt
II Concurs de conjunts instrumentals amb
gaita gallega, Ciutat d’alacant 
Organitza: Centre Gallec d’Alacant
Més informació en fb.com/centrogalegoalicante 
Lliure accés
Casa de la música

Del dijous 21 al dissabte 23
aLtrEs aCtIVItats
univers Blade runner
Tallers, exposicions, instal·lacions, perfomances,
cinema i música
Activitats de lliure accés
Algunes amb inscripció. Més informació
en www.universobladerunner.com
Caixa Blanca, Caixa negra i Casa de la música

Divendres 22 a les 21 h.
ConCErt
turiste terroriste + Lysantrata
+ tropical Fuck storm
Entrades 12 / 15 €
Venda en wegow.com // Discos Naranja y Negro!
Caixa negra

Del dimarts 26 al dijous 28
aLtrEs aCtIVItats
alacant Design Education Fòrum
Organitza Escola d’Art Superior i Disseny
d’Alacant, EASDA
Més informació en www.easda.es
Caixa negra

Del 30 de novembre al 9 de desembre
aLtrEs aCtIVItats
“Festitíteres”
32é Edició Festival Internacional de Titelles
Funcions, tallers, xarres
Activitats, accés amb entrada i unes altres de 
lliure accés
+info www.cigarreras.es
Caixa negra i Jardí Vertical

Desembre
Fins al 7 de desembre
EXposICIÓ
“Espectograma: alacant” de Edu Comelles
Lliure accés
Caixa Blanca

Dies 3, 4 i 5 a les 10.30 h.
BanDa sImFònICa munICIpaL D’aLaCant
Concerts concertats amb centres escolars de
L’Alacantí. Més informació en
https://bandasinfonica.alicante.es
Casa de la música

Fins al 9 de desembre
aLtrEs aCtIVItats
“Festitíteres” 32é Edició Festival Internacional
de Titelles. Funcions, tallers, xarrades.
Activitats, accés amb entrada i unes altres de 
lliure accés
+info www.cigarreras.es
Caixa negra i Jardí Vertical

Divendres 13 a les 11 h.
BanDa sImFònICa munICIpaL D’aLaCant
audició didàctica. Inscripcions en
el tel. 965 208 519. Més informació en
https://bandasinfonica.alicante.es
Casa de la música

Divendres 13 a les 18 h.
ConCErt
Domisol sisters
Entrades 10 €. Venda en taquilla
Casa de la música

Dissabte 14 des de les 10 h. fins a les 23 h.
aLtrEs aCtIVItats
animals Feel Fest
Conferències, tallers, concerts, estands
Més informació en www.animalsfeel.eu
Caixa negra i Jardí Vertical

Del 20 de desembre al 8 de febrer de 2020
EXposICIÓ
(Contra)Cultura Fanzine
Inauguració divendres 20 de desembre a les 20 h.
Caixa Blanca

a les 21 h.
Concert de Javier Gallego i Seward
Lliure accés
Caixa negra

Dissabte 21 a les 12 h.
#LasCIgarrErasmoVIstar
Billy Boom Band
Gratuït amb invitació (*)
Caixa negra

Dissabte 21 a les 21 h.
ConCErt
(Contra)Cultura Fanzine, amb “Nacho Córdoba,
Triple Ente y Crudo Pimento”
Lliure accés
Caixa negra

Campus de nadal 
Dies 23, 26, 27 i 30 de desembre i
dies 2 i 3 de gener de 2020 de 9 a 14 h.

taLLErs
Laboratoris de contes, arquitectura neumàtica, 
creació de jocs amb cartó i decoració
nadalenca. A partir de 6 anys
Gratuïts
Inscripció prèvia en www.cigarreras.es
Caixa Blanca


