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el conjuro de la lluvia

El Conjur de la Pluja és un espectacle de carrer i�nerant fes�u i diver�t basat 
en la pluja. Una Bruixa amb l'ajuda del públic farà un conjur per a invocar la 
pluja. Atreveixte a recorrer els carrers d'una forma refrescant i diver�da fem 
par�cip al públic. El Conjur de la Pluja és un “CorreAgua”, on tot el públic que 
vulga par�ciparà i es banyarà d'una forma diver�da.

Infantil

Diumenge 20 d’Agost / 18.30h / Parc 1 de Maig (Elx)

Web: www.trebolteatro.com
Facebook: tréboltearo   Companyia: Trébol Teatro

Alvarito Circo. Embolikarte

Els Carrers estan bruts? L'encarregat de manteniment i neteja Alvarito Circo 
té dins el seu poal de brossa les ferramentes necessàries per deixar-ho tot 
ben net. Això sí, ell no pot sol i necessita voluntaris: gent forta, valenta i 
atrevida per a executar allò més di�cil complex... La neteja Extrema!!

 

Circ

Dissabte 19 d’Agost / 19.30h / Plaça d’Altabix (Elx)

Web: www.embolikarte.webnode.es  Companyia: Alvarito Circo
Facebook: AlvaritoCircoShow

Dijous 17 d’Agost / 20.00h / Parc 1 de maig (Elx)

guardadme las espaldas

Entremés de Calderón de la Barca. Lorenzo i Inés són una parella que 
sobreviu gràcies a la renda de l'ancià i ric oncle de Lorenzo. L'ancià i ric oncle 
de Lorenzo, obsessionat amb Inés, es sent molt gelós i emprén un pla per 
alliberar-se del seu nebot i quedar-se amb la seua dona.

Teatre

Diumenge 20 d’Agost / 20.30h / Claustre Biblioteca de Sant Josep (Elx)

Companyia:   l’ESAD de Múrcia. Adreça: Pantxi Coves

companyies



companyies
key and board

Fruit de l'encreuament del món jamaicà i el jazz, universos de la cultura 
afroamericana diaspòrica, naix aquesta arriscada i suggerent proposta. 
Encapçalada per una de les veus més reivindicades del panorama musical 
valencià, aquest projecte reprèn el cançoner jamaicà amerat amb jazz 
contemporani, afegin�-li doncs, a aquest úl�m, els ritmes sincopats propis 
dels gèneres del Carib. 

Música

Divendres 18 d’Agost / 22.00h / Plaça de Castilla (Elx)

Web: www.sedajazz.es          Companyia: Key and Board
Facebook: keyandboard 

EL PENÚLTIMO MONO 

Arriba la nit i amb ella, l'espectacle d'humor improvisat que mai oblidaràs. 
Tres actors micos –molt micos– que et faran gaudir de jocs i històries 
improvisades amb un ma�s: les emo�cones que tots coneixem caminen 
soltes. La crea�vitat és l'ingredient fonamental d'un espectacle on el públic 
par�cipa, es sorprén i es diverteix.

Improvisació   

Divendres 18 d’Agost / 19.30h / Parc Salvador Allende (Elx)

Web: www.improvivencia.com   Companyia: Improvivencia
Facebook: improvivenciateatro

Divendres 25 d’Agost / 19.30h / Plaça Major (l’Altet)

Lindy hop elche 

 T'acostem a la teua pedania els anys 30 i 40. Aquells meravellosos anys on 
ballar era la millor cura envers la "gran depressió". Vine’t amb els teus 
milllors ves�ts d'època i prepara't per una classe oberta d'iniciació al Lindy 
Hop de 21.00 a 22.00 h a càrrec de la Asociación Cultural Elche Lindy Hop. 
Després podrem gaudir d'un “Clandes�”, mot amb què es feia referència als 
encontres clandes�nes en locals i places per a ballar en un ambient vintage i 
de felicitat. T’animes a endinsar-te en una nit diferent?

Ball

Dijous 24 d’Agost / 19.30h / Plaça Mestre Antoni Cutillas (Torrellano)

Facebook: ElcheLindyHop  Companyia: Asociación Lindy Hop 

laura campello

Aquesta jove ar�sta ens convida a viatjar pel món a través de la seua música 
carregada d'influències mediterrànies, que van des del Flamenc al Soul, 
passant per la Bossa Nova, la Chanson Française i la música d'autor, tot açò 
amb un toc molt personal, original i ple d'energia. És música per l'ànima 
cantada des del cor.

Música

Dissabte 19 d’Agost / 20.30h / Glorieta (Elx)

Web: SoundCloud Laura Campello  Companyia: Laura Campello
Facebook: lauritacampello

Diumenge 27 d’Agost / 21.15h / Avda Sant Bartolomé de Tirajana (Arenals del Sol)



PRIMAS

Dues cosines i un viatge. 
Un espectacle de dansa-teatre i humor per a tots els públics.
Intèrprets: Rocío Sempere i Sonia González
 

Dansa

Dissabte 19 d’Agost / 19.30h / Glorieta (Elx)

Facebook: soniagonzalez.elx     Companyia: Sonia González

Diumenge 20 d’Agost / 19.30h / Parc Salvador Allende (Elx)

raúl camaguey

Aquest cubà desembarcat a Madrid ha recorregut mig món amb vaixells de 
creuers. Fa 9 anys va descobrir la màgia de carrer i va saber que era el seu 
millor perfil, cosa de la qual  està molt sa�sfet.  Ha rebut premis com el de 
Campeón de Espanña 2014 (Toro - Zamora) o el tercer lloc al campionat del 
món dos anys seguits 2014-2015 (Torino – Itàlia).

Màgia
Divendres 25 d’Agost / 19.30h / Plaça Mestre Antoni Cutillas (Torrellano)

Facebook: raul.camaguey.5    Companyia: Raúl Camaguey

Dissabte 26 d’Agost / 19.30h / Plaça Major (l’Altet)

resonante resusband

Un concert únic interpretat només amb instruments construïts a par�r de 
residus i objectes quo�dians. Més de 30 instruments diferents en escena 
amb una gran varietat de �mbres i ritmes. No et deixarà indiferent. Són un 
quintet que amb aquests instruments musicals extraordinaris toquen temes 
de composició pròpia. Els agrada experimentar i fusionar es�ls que van des 
del flamenc, el funky o els ritmes lla�ns, fins al rock o les músiques ètniques. 
El seu ampli repertori està dirigit a tots els públics.

Música

Divendres 18 d’Agost / 19.30h / Glorieta (Elx)

Web: www.resonante.org
Facebook: ResonanteSonicaUrbana   Companyia:  Resonante

salsa en la calle

Salsa en la Calle és un grup de salsa i bachata que balla en llocs públics i 
centres comercials i anima a tota la gent assistent a par�cipar ballant i 
gaudint d'una estona amena.

Ball

Diumenge 20 d’Agost / 20.00h / Plaça Algeps. Chimeneas (Elx)

Facebook: Lasalsaenlacalle   Companyia:  La salsa en la calle

Diumenge 27 d’Agost / 19.30h / Avda Sant  Bartolomé de Tirajana (Arenals del Sol)



Wilbur

Wilbur és un espectacle de circ ple d'acrobàcies, humor i risc, molt risc: eixa 
és l'única manera amb la qual Wilbur sap viure. Tot sol i sense ajuda ens 
demostrarà la manera de crear situacions on l'acrobàcia i l'humor, al costat 
de les contractures musculars, es�rades i esquinçaments, desconcertaran i 
sorprendran sense cap �pus de control… 

Circ
Dissabte 26 d’Agost / 19.30h / Avda Sant Bartolomé de Tirajana (Arenals del Sol)

Facebook: wilburvictor   Companyia: Wilbur

Diumenge 27 d’Agost / 20.15h / Avda Sant Bartolomé de Tirajana (Arenals del Sol)

pasacalles participativo

Els grups de percussió Kilombo Kilombé, Sonora Percussion Wear i Klakibum 
es junten per a formar una gran batucada que al ritme dels seus tambors 
anime a tot el públic a unir-se al Cercavila Par�cipa�u, ballant i gaudint dels 
seus ritmes. Deixa't portar per la música i l'alegria que omplirà els carrers al 
seu pas!

Percusió

Dissabte 26 d’Agost / 20.30h / Plaça Major (l’Altet)

Companyies: 
Kilombo kilombé
Klakibum 
Sonora percussion wear

tablao flamenco callejero

Aquest espectacle, compost per cante, guitarra, percussió i ball, ofereix un 
recorregut pels diversos es�ls del flamenc sempre oberts a la improvisació i 
conservant el sabor, l'essència i la màgia d'aquest art, generant així una 
connexió entre els ar�stes i el públic.

Flamenc

Divendres 25 d’Agost / 20.30h / Plaça Major (l’Altet)
Dissabte 26 d’Agost / 20.30h /Avda Sant Bartolomé de Tirajana (Arenals del sol)

tito ramirez

Segurament la figura més controver�da sorgida en el si de l'escena Soul - R&B 
d'aquest darrer any. En aquesta ocasió, el Tito vindrà acompanyat d'una colla 
de músics de primer ordre per poder capbussar-nos en un viatge sonor que 
transcorre a cavall de la millor tradició musical afroamericana i lla�na dels 
anys 60. 
    

Música

Dissabte 26 d’Agost / 22.30h / Plaça Major (l’Altet)

Companyia: Tito Ramirez


