
EXPOSICIÓ

“(contra)Cultu-
ra Fanzine”
Fins al DS — 8 FEB

(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 del que 
s’estableix, es deixa veure en xicotets espais, pu-
blicacions 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 expres-
sió personal i col·lectiva en la qual els creadors 
bolquen lliurement el seu art.

Mostra seleccionada de la IV Convocatòria Buit-
blanc del Centre Cultural Las Cigarreras
.
Accés lliure
CAIXA BLANCA

EXPOSICIÓ

“Hollyroom” 
Ben Fernández
13 FEB  — 30 ABR
Inauguración 13 FEB 20h

NEGRE és un projecte de programació destinat 
a la difusió del videoart, l’animació i les diferents 
arts visuals i audiovisuals.
La proposta està motivada des del consum de 
l’art a través de l’exploració de les noves tecno-
logies i narratives interactives, fent èmfasis en el 
seu caràcter més experimental i contemporani de 
l’entorn audiovisual.
Amb una programació anual que recórrega 
proposada de diferents creadors i col·lectius, 
NEGRE pretén introduir a l’espectador en noves 
experiències visuals carregades d’expressivitat i 
sentit.

Accés lliure
SALA AUDIOVISUAL

EXPOSICIÓ

“Estudio 
elemental del 
Levante” 
Ricardo Cases
Inauguració DV— 6 MAR 19.30 h

El Centre Cultural Las Cigarreras presenta l’ex-
posició “Estudi elemental del Llevant” de Ricar-
do Cases, que recull el seu treball des de 2010 a 
través de cinc sèries fotogràfiques que analitzen 
l’univers llevantí com un lloc acolorit, anàrquic, 
salvatge i desconcertant.
El Llevant de Ricardo Cases és un univers fet de 
llum, sorpresa, precarietat i caos. Un lloc sense 
regles, fascinant i al·lucinatori, que condensa l’es-
perit de la societat contemporània i on té cabu-
da el sol, el color i elements tan simbòlics com les 
palmeres o les taronges, tractats des d’un nou 
enfocament que revisa els tòpics relacionats amb 
aquesta zona.
Aquesta exposició recull el treball de Ricardo Ca-
ses  des de 2010, quan canvia la seua residència 
de Madrid a València, i inclou les sèries “Paloma a 
l’aire”, “Podria haver-se evitat”, “Estudio elemen-
tal del Levante”, “Sol”, “El perquè de les taronges”, 
configurant un xicotet laboratori a escala sobre 
l’horta llevantina.
Ricardo Cases (Orihuela, 1971) és una de les figu-
res fonamentals de la renovació que ha col·locat 
a Espanya en els mapes de la fotografia contem-
porània mundial. Adobat en el fotoperiodisme, el 
seu contacte amb el col·lectiu Blank Paper a mit-
jan 2000 va generar una producció fotogràfica de 
risc i amb un sofisticat llenguatge.

Photo-
alicante ‘20
PHOTOALICANTE se celebrarà del 6 de Març al 
5 d’Abril de 2020 amb diferents alternatives que 
aborden la fotografia des d’exposicions, projec-
cions, intervencions urbanes, maratons fotogrà-
fiques, activitats,conferències, tallers, etc. a la 
ciutat d’Alacant i els seus municipis pròxims.
Aquesta setena edició del Festival tindrà per títol: 
“Encuentro y desacuerdo”. Un títol que dóna pas 
a un tema vertebrador que enfoca el nostre festi-
val a través de diferents perspectives identitàries 
que van des de la classe, el gènere, la cultura o o 
el territori. Els projectes fotogràfics que cons-
truiran el cos el festival passen per un sense fín 
d’opcions estètiques i ideologies que construeixen 
les diferents realitats que manifesta l’artista hui 
dia i són un exemple també del context en el qual 
se subscriuen. 
Més informació en www.photoalicante.com

Accés lliure
CAIXA BLANCA

EXPOSICIÓ

“Epicentre - 
The Wrong”
Fins DS — 29 FEB

Epicentre és la mostra d’art digital de la bien-
nal The Wrong, i que per primera vegada té una 
seu principal que es compon de més de 20 institu-
cions repartides per tota la Comunitat Valencia-
na i que serà l’epicentre d’una biennal que s’estén 
simultàniament per tots els continents.
The Wrong és una biennal d’art digital, oberta 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 és 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 www.epicentre.thewrong.org

Accés lliure
CAIXA BLANCA

CONCERTS

Banda Simfòni-
ca Municipal
Audicions didàctiques musicals les dimecres 
10 gener, 21 febrer i 27 març - 11h
Gratuït. Inscripcions en el tel. 965208519

Concerts escolars concertats amb centre educa-
tius. Gener 28,29 i 30. Febrer 3, 4, 5, 11, 12 i 18. 
Març 17, 18, 24 ,30 i 31. Tosts a las 10h

CASA DE LA MÚSICA 
Més info https://bandasinfonica.alicante.es 

CONCERTS, PROJECCIONS I TERTÚLIES

Si t’agrada el cinema, els documentals i la música 
alternativa, indie, rock i pop, estàs d’enhorabona. 
#lascigarrerasmovistar
Gràcies a Movistar tens l’oportunitat de por-
tar-te entrades GRATIS per als millors concerts 
i projeccions audiovisuals que tindran lloc en el 
Centre Cultural Las Cigarreras
Aconseguir les teues entrades gratis és molt fà-
cil. Només has de visitar la botiga Movistar Sto-
re Alacant en av. Maisonnave, 45. 
+ info www.eventostiendasmovistar.es

(*)Invitacions  gratuïtes en al Botiga Movistar 
d’avinguda  Maisonnave  45, des de 3 setmanes 
abans de cada activita



Exposició
Fins al DS 8 FEB

“(contra)Cultura Fanzine”
Mostra seleccionada de la IV Convocatòria Buit-
blanc del Centre Cultural Las Cigarreras
Accés lliure
CAIXA BLANCA

Exposició
Fins al DS 29 FEB

Epicentre
Mostra art digital biennal “The Wrong”
Accés lliure
CAIXA BLANCA

Festival
DS 18 – 16h

Vendetta Super Grossa Fest
Diversos Concerts
Entrades 6 / 8 €. Venda en Vendetta Rock Bar, 
carrer del Carmen 13 i en taquilla
CAIXA NEGRA

Altres activitats
DS 25 – 18h

Taller i visita guiada a l’exposició 
(contra)Cultura Fanzine
Per a xiquets de 6 a 12 anys. Activitat familiar
Gratuït. Inscripcions en www.cigarreras.es
CAIXA BLANCA

Concert
DT 28 – 19h

Cicle Músiques Segle XX i XXI
Alumnes del CSMA Oscar Esplá. 
Corda - Vent – Fusta
Accés lliure
CAIXA NEGRA

Concert
DV 31 – 19h

Cicle Música de Cambra
Alumnes del CSMA Oscar Esplá. 
Vent - Metall
Accés lliure
CASA DE LA MÚSICA

Exposició
Fins a DS 8 FEB

“(contra)Cultura Fanzine”
Mostra seleccionada de la IV Convocatòria Buit-
blanc del Centre Cultural Las Cigarreras
Accés lliure
CAIXA BLANCA

Exposició
Inauguració DJ 13 - 20h
Fins al DS 30 de ABR

“Hollyroom” de Ben Fernández
Primera exposició del nou cicle artístic audiovi-
sual “Negre”
Accés lliure
SALA AUDIOVISUAL

Exposició
Fins a DS 30 de ABR

“Hollyroom” de Ben Fernández
Primera exposició del nou cicle artístic 
audiovisual “Negre”
Accés lliure
SALA AUDIOVISUAL

Exposició
DV 6 – 19.30h Inauguració

“Estudi elemental del Llevant” 
de Ricardo Cases
Festival Photoalicante ‘20
Fins a DS 2 MAI
Accés lliure
CAIXA BLANCA

Teatre
DJ 12 – 19h

Cultura en Barris
“Medul·la, viatge a l’ànima” d’Inma Cifuentes
Acceso lliure amb invitació. 
+ info https://alicantesociocultura.eventbrite.es
CAIXA NEGRA

Altres activitats
DS 14 – 18h

Taller i visita guiada a l’exposició “Estudio ele-
mental del Levante” de Ricardo Cases
Per a xiquets de 6 a 12 anys. Activitat familiar
Gratuït. Inscripcions en www.cigarreras.es
CAIXA BLANCA

Teatre
DS 14 – 22h

Improvivencia
Entrades 10 / 14 €
Venda en www.improvivencia.com
CAIXA NEGRA

Teatre
DV 20 – 19h

Dia Internacional de les Titelles
Funció de Titelles
Accés lliure
CAIXA NEGRA

Exposició
Fins a DS 29 FEB

Epicentre
Mostra art digital biennal “The Wrong”
Accés lliure
CAIXA BLANCA

Altres activitats
DS 1 – 20h

#edusialicante
Dia Internacional de la Magía
De 10 a 14h taller de màgia. De 8 a 16 anys. Gra-
tuït amb inscripció
A les 18.30h actuació del Mag Charly. 
Accés lliure
+ info www.cigarreras.es
CASA DE LA MÚSICA

Altres activitats
DJ 6 – 19.30h

“(contra)Cultura Fanzine”
Vols i veus. Improvisació contextual 
de Montserrat Palacios i Llorenç Barber
Acceso lliure
CAIXA BLANCA

Altres activitats
DS 8 – MIE 12

#edusialicante
Dia Internacional de la dona 
i la xiqueta en la ciència
Tallers i conferències
Gratuït. + info i inscripcions en 
www.cigarreras.es
CAIXA NEGRA I CASA DE LA MÚSICA

Altres activitats
DS 8 – 17h

Tancament de l’exposició 
(contra)Cultura Fanzine
“Se nos cayó la lona”
Serigrafies, sobres sorpresa, concerts. 
Público familar
Entrades: adults 5 €, xiquets gratis
CAIXA NEGRA

Tallers i concert
DS 15 – 18h

Swing Time Cigarreras
18h Tallers Lindy Hop
21h Concert “Le Jazz Hot” + artista convidat
Entrades 10 € en taquilla
CASA DE LA MÚSICA

Altres activitats
DS 22

#edusialicante
Itinerari Mardi Gras
Matí des de carrer Poeta Quintana 
a Plaza 25 de Maig
Vespradea des de carrer Sant Mateu a Las Ciga-
rreras amb actuació final en Jardí Horitzontal
+ info en www.cigarreras.es

Altres activitats
DS 21 – 19h

#edusialicante
Dia Internacional de la Poesia
Eslam poètic amb Poetry Eslam Alacant
“Cançons meues, poemes d’altres” Inés Saavedra
+ info i inscripcions en www.cigarreras.es
CASA DE LA MÚSICA

Concert
DM 24 – 19h

Cicle Músiques Segle XX i XXI
Alumnes del CSMA Oscar Esplá 
Saxofons
Accés lliure
CAIXA NEGRA

Concert
DV 27 – 19h

Cicle Música de Cambra
Alumnes del CSMA Oscar Esplá
Corda
Accés lliure
CASA DE LA MÚSICA

Concert
DS 28 – 12h

#lascigarrerasmovistar
Bandes per determinar
Accés lliure amb invitació(*)
CAIXA NEGRA

Concert
DS 28 – 18h

“Piano Day”. Dia Internacional del Piano
Taller i concert
+ info www.cigarreras.es
Accés lliure
CAIXA NEGRA

(*)#lascigarrerasmovistar. Invitacions gratuïtes 
en al Botiga Movistar d’avinguda Maisonnave 45, 
des de 3 setmanes abans de cada activitat

Concert
DT 25 – 19h

Cicle Músiques Segle XX i XXI
Alumnes del CSMA Oscar Esplá. 
Vent – Metall
Accés lliure
CAIXA NEGRA

Festival
DC 26 - 10h a 21h

Projecta Alc. Festival Audiovisual
IV edició “Projecta en Igualtat”
Xarrades, tallers i projeccions
Gratuït amb inscripció en 
www.proyectacertamen.es
CAIXA NEGRA i CAIXA 1 I 2

Concert
DV 28 – 19h

Cicle Música de Cambra
Alumnes del CSMA Oscar Esplá. 
Percussió
Accés lliure
CASA DE LA MÚSICA

Centre Cultural Las Cigarreras
Carrer Sant Carles, 78. Alacant

T. 965 206 674
www.cigarreras.es

www.alicantecultura.es

Horaris
DT — DS de 10 a 21.30h
DG, DL i festius tancat


