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NIT SABINERA

SETEM-
BRE



MÚSICA D’AUTOR

ENTRADA 19,80 € anticipada i 22 € en taquilla   //  DISSABTE 29  //  21.30 h
També a la venda en www.nochesabinera.com i TICKETEA.  

SETEMBRE

I és que encara que no necessiten presentació, la Nit Sabinera és màgica. Són Pancho Varona, 
Mara Barros i Antonio García de Diego. Músics, compositors, artistes en lletres majúscules 
que fan que el públic s’hi implique i que cante les cançons de Sabina que tots ens sabem de 
memòria. Una nit per a passar-ho bé! Una nit diferent, nova i molt especial, per a escoltar 
d’una altra manera les cançons sabineres.

NIT
SABINERA
ı Pancho Varona i Los Músicos de 
Sabina ı 



OCTU-
BRE
TOREROS MUERTOS
ELVIS COME BACK ‘68 SPECIAL 
O’FUNKILLO i  LA JUNGLA
TROVADORES Y JUGLARES
BÈCQUER, EL POETA DEL AMOR Y LA MUERTE
LA VIRTUD EN EL CINE
@RITA_TROVADOR



MÚSICA POP

ENTRADA 16,50 €   //  DISSABTE 6  //  21.30 h 

OCTUBRE

Versions de Javier Krahe al més pur estil Toreros Muertos. “Nosaltres adorem Krahe. No 
solament com a artista, sinó com a ésser humà. La seua independència i forma de viure 
han sigut model per a molta gent. El sentit de l’humor i el treball de Krahe són coneguts per 
un sector de la població; però hi ha molta gent, sobretot de les noves generacions i Sud-
Amèrica, que desconeix aquest home. Aquest disc pretén introduir el treball literari i musical 
de Krahe en l’univers pop.”

TOREROS
MUERTOS



MÚSICA JAZZ I SWING

ENTRADA ANTICIPADA + CD 8 € i en taquilla 10 €   //  DIJOUS 11  //  21.30 h 

OCTUBRE

Projecte que pretén recrear el mític concert unplugged, amb el qual Elvis va marcar el pas 
del món de les pel·lícules a la seua tornada als escenaris, amb un xou renovat i un estil més 
country-rock que, sumat al canvi d’escenografia i vestuari, va definir la seua última etapa. El 
concert es realitza utilitzant instruments acústics, amb la formació situada en un quadrilàter 
col·locat en el centre de la sala. El públic se situa al seu voltant.

ELVIS COME 
BACK ‘68
SPECIAL
ı Come Back ı
50 ANIVERSARI



MÚSICA POP

ENTRADA ANTICIPADA 17 € i en taquilla 19 €   //  DIVENDRES 20  //  20.00 h

OCTUBRE

O’Funk’illo, la tornada de la banda original. Els creadors del funky andalús “embrutessío” tornen 
en gran i celebren els 20 anys de carrera amb 20 Años Ajierro & 30 Amigos Embrutessío.
La Jungla Band és Jungle, RAP, Ragga, Balcànica, Salsa, D’n’B, Dubstep, Ska, Trap, Tango, 
Dembow… Una combinació única que dóna cabuda a un nou gènere musical encara per 
classificar, incomparable a uns altres estils, ja que són absoluts referents i pioners en aquest 
concepte.

O’ FUNKILLO
I LA JUNGLA



MÚSICA MEDIEVAL

ENTRADA 5 €   //  DIJOUS 25  //  20.30 h 

OCTUBRE

Trovadores y juglares és un espectacle innovador, cantat i contat, basat en la tradició 
oral. Una mirada escènica i particular de la usança joglaresca en la veu d’un dels grans 
revitalitzadors del romancer en el nostre país.
Gabriel Calvo, joglar de joglars, ens endinsa de forma actualitzada i irònica en el patrimoni 
oral del nostre romancer, un gènere únic que maneja a la perfecció barrejant, en clau 
contemporània, textos vitals, sons arcaics i instrumentacions enèrgiques.

TROVADORES 
Y JUGLARES
ı Gabriel Calvo ı
FESTIVAL MEDIEVAL D’ELX



RECITAL POÈTIC

ENTRADA 3 €   //  DISSABTE 27  //  19.00 h

OCTUBRE

CAMINOS, aquest és el nostre nom; ASOCIACIÓN CULTURAL, els nostres cognoms que, tal 
vegada, a causa d’una llicència poètica, col·loquem davant del nom. Nasquérem –o potser 
siga més correcte dir “prenasquérem”- la primavera de l’any 2008. Aleshores, encara no érem 
associació cultural, ni tan sols camins. Però el que és cert és que començàrem a caminar i a 
créixer. I no hem deixat de fer-ho.

BECQUER, 
EL POETA 
DEL AMOR Y 
LA MUERTE
ı Asociación Cultural “Caminos” ı



MÚSICA FLAMENCA

ENTRADA 5 €   //  DIUMENGE 28  //  19.00 h 

OCTUBRE

Rocío Guzmán i José Torres Vicente s’uneixen en aquest projecte per a versionar peces 
úniques en la història de la música, des de l’edat mitjana fins a finals del segle XIX. Delicades, 
passionals, extraordinàries composicions que arriben al nostre segle amb una vigència 
renovada, permeables com són les obres mestres al canvi permanent i a l’adaptació a la 
nova instrumentació musical.

LA VIRTUD EN 
EL AIRE
ı Rocío Guzmán i José Torres Vicente ı
FESTIVAL MEDIEVAL D’ELX



TEATRE

ENTRADA LLIURE   //  DIMARTS 30  //  20.00 h

OCTUBRE

Què tenen en comú Azalais, una poetessa occitana nascuda el 1146, amb sor Isabel de Villena, 
del convent de la Trinitat en el s. XV? I ambdues, què tenen a veure amb Rita, una youtuber 
que carrega a l’esquena el pes de 5000 anys d’història?
Tres dones. Tres mirades en el temps que, en el fons, són una única veu.

@RITA_
TROVADOR
ı Esclafit Teatre ı
FESTIVAL MEDIEVAL D’ELX



NOVEM-
BRE
MAILERS
ELS PRIMERS INSTRUMENTS
LA FUGA
LUCES, CÁMARA, ¡CANCIÓN!
FRUTOS DEL TIEMPO
LED ZEPPELIN, LIVE EXPERIENCE TOUR 2018
ANTÍLOPEZ
MICROEPISODIS DE FEIXISME QUOTIDIÀ
FREDI LEIS
EL REY LEÓN



MÚSICA POP

ENTRADA 7,50 €   //  DISSABTE 3  //  19.30 h 

NOVEMBRE

Humanos representa el traç més orgànic i acústic dels alacantins MAILERS.
Onze noves cançons on preserven la naturalitat creativa i la fluïdesa interpretativa. L’àlbum 
dibuixa registres molt directes i propers, de tonalitat pop i rock, cançons acústiques, ampliant 
així la gamma sonora més elèctrica dels seus anteriors treballs.

MAILERS



TEATRE

DIMECRES 7  // DIJOUS 8 

NOVEMBRE

Sabies que d’una canya va nàixer la primera flauta? I sabies que una banya de bou va ser 
la primera trompeta? La naturalesa està plena d’instruments i fa molt, molt de temps, els 
homes primitius, aquells que vivien en les coves, els van arreplegar i van fer els seus primers 
instruments, que utilitzaven per a caçar, per a cridar-se o per a ballar. A propòsit: T’agrada 
ballar? Doncs, a ballar amb nosaltres!

ELS 
PRIMERS 
INSTRUMENTS
ı Pablo Nahual ı
FUNCIONS CONCERTADES AMB CENTRES 
EDUCATIUS



MÚSICA

ANTICIPADA 15 € + despeses i en taquilla 18 € + despeses   //  DIVENDRES 9  //  21.30 h 
També a la venda en www.laagenciaticket.es, wegow i www.compralaentrada.com

NOVEMBRE

La  Fuga  són  Pedro  (veu  i  guitarra),  Nando  (guitarra)  i  Edu (bateria):   un grup de Reinosa 
(Cantàbria) amb més de 900  concerts  a  l’esquena  en  una  desena  de gires, deu discos 
publicats fins ara, i una història de constància i rock and roll. Una banda l’esforç de la qual 
l’ha situada en la part més alta del panorama de la música estatal i internacional, que va 
començar fa més de 20 anys.

LA
FUGA



TEATRE MUSICAL

ENTRADA 11 €   //  DISSABTE 10  //  21.00 h 

NOVEMBRE

Tot comença com una vesprada qualsevol, llegint un llibre tranquil·lament. Però de sobte, 
toquen a la porta per a portar-te un nou projector que farà veure el cinema “com si el 
tingueres a casa”. Això és el que li ocorre a la nostra narradora i a partir d’ací... les millors 
cançons de les pel·lícules més emblemàtiques s’apoderen de l’escenari. Moon River, Pretty 
Woman, Somewhere over the Rainbow i moltes altres cançons reconegudes per tots, 
arribaran a l’escenari on es reflectiran escenes de les pel·lícules en què apareixen.

LUCES, 
CÁMARA, 
¡CANCIÓN!
ı Teatralizarte ı



RECITAL LITERARI

ENTRADA LLIURE   //  DIJOUS 15  //  20.00 h

NOVEMBRE

Presentació de Javier Cebrián, vídeo Paco Valverde. Lectura de poemes per Javier Cebrián i 
l’autor, si fóra capaç.
Roberto Lidón i Juan León performance i lectura del manifest dels protectors de Los Peces 
solubles.

FRUTOS DEL 
TIEMPO
ı Julio Soler ı



MÚSICA ROCK

   DIVENDRES 16  //  21.30 h
Informació entrades: www.wholelottaband.com i taquilla Gran Teatre

NOVEMBRE

WHOLE LOTTA BAND és la reencarnació dels clàssics de Led Zeppelin, quaranta anys després 
de la dissolució del grup. Un espectacle únic, que et farà reviure la màgia d’una de les bandes 
més llegendàries de la història de la música.
Whole Lotta Band, Led Zeppelin Live Experience s’ha guanyat un lloc com la millor interpretació 
de Led Zeppelin del moment.

LED ZEPPELIN 
LIVE EXPERIENCE 
TOUR 2018
ı Whole Lotta Band ı



MÚSICA POP

ENTRADA ANTICIPADA 15,50 € i en taquilla 17 €   //  DISSABTE 17  //  21.30 h 

NOVEMBRE

Després d’omplir de gom a gom les sales de cada racó d’Espanya durant els últims anys, 
presentant el seu tercer disc-espectacle Desprendimiento de Rutina, ANTÍLOPEZ tornarà al 
novembre a Elx per a presentar la seua nova producció discogràfica i espectacle.
Serà un excepcional viatge musical de quasi dues hores de cançons perfectes, amb un discurs 
per a trencar-se de riure, que connecta amb públic de totes les edats des del minut u.

ANTÍLOPEZ



TEATRE EN VALENCIÀ

ENTRADA 5 €   //  DIVENDRES 23  //  20.00 h 

NOVEMBRE

“Ara us farem una sèrie de preguntes, podeu o no contestar... Comencem?” En Microepisodis 
de feixisme quotidià s’entrevista una família convencional per a un estudi social de 
la comunitat a la qual pertanyen. Serà durant aquestes entrevistes quan, a través de 
confessions, es revelaran elements clau que ens permetran entendre què ocorre en el nucli 
familiar presentat.

MICROEPISODIS 
DE FEIXISME 
QUOTIDIÀ
ı Bramant Teatre ı
DIA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE  GÈNERE



MÚSICA POP

ANTICIPADA 10 € + despeses distr. i en taquilla 15 € + despeses distr.
DISSABTE 24  //  21.30 h 

NOVEMBRE

Fredi Leis es postula com una de les joves promeses de la cançó d’autor renovada. Després 
de girar per sales de tot Espanya i ser teloner de les gires d’Alejandro Sanz, Malú i Rozalén; 
el 2017 va prepar un nou disc, produït per Juan de Dios (Amaral, Annie B Sweet, Pereza o 
Xoel López) i amb la producció executiva i A & R de Sebastian Krys (12 Grammy Llatins, 5 
Grammy, Sergio Dalma, Eros Ramazzotti, Alejandro Sanz, Shakira, Carlos Vives, Ricky Martin, 
Marc Anthony…)

FREDI
LEIS



DANSA – TEATRE

ENTRADA 8 €   //  DIVENDRES 30  //  20.00 h 

NOVEMBRE

El grup de teatre Rokuro Kubi fa ja diversos anys que porta les seues produccions i les seues 
obres per diferents escenaris i espais escènics en la ciutat d’Elx i en unes altres ciutats de 
la geografia espanyola, fins i tot en l’estranger. Aquest grup està compost, majoritàriament, 
per persones amb discapacitat intel·lectual i també física. També compta entre els seus 
membres amb xiquets i xiquetes sense discapacitat, que fan de la inclusió una realitat en 
aquest equip. 

EL REY
LEÓN
ı Teatro Rokuro Kubi ı
DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES 
AMB DISCAPACITAT

ACTUACIONS  CONCERTADES AMB 
CENTRES EDUCATIUS ELS DIES 28, 29 i 30  
DE NOVEMBRE



DESEM-
BRE

CORONEL LEE + BLUESFALOS + ÑACO GOÑI QUARTET
THE FANTASTICAL’S SWEETIE FACTORY  /  GHOSTLY LOVE

JOSÉ LUIS SANTACRUZ BAND
HANSEL I  GRETEL /  CRIM EN L’ORIENT EXPRESS

MARWAN
GATETEMON



MÚSICA BLUES

ENTRADA ANTICIPADA 10 € i en taquilla 12 €   //  DISSABTE 1  //  20.30 h 

DESEMBRE

Tres concerts en dues hores, on comptarem amb bandes d’autèntic blues.
CORONEL LEE, especialitzat en blues i música d’arrels americanes, ens presentaran el seu 
primer treball de composicions pròpies titulat Cooking roots. LOS BLUESFALOS, que han sigut 
teloners del gran Joe Cocker, celebren trenta anys en els escenaris i més de 2000 concerts 
realitzats. I ÑACO GOÑI, el gran harmonicista madrileny, tocarà acompanyat per un quartet.

ELX 
BLUES 
NIGHT

ı Coronel Lee + Bluesfalos +
Ñaco Goñi & Quartet ı



TEATRE INFANTIL EN ANGLÉS

DILLUNS 3  //  DIMARTS 4  //  DIMECRES 5 

DESEMBRE

La Tourné Teatro ofereix teatre en diversos idiomes com una estupenda manera 
d’entreteniment i font d’aprenentatge per a xiquets/es i adolescents.
Veure teatre en altres idiomes augmenta la concentració i fa que entenguen millor el món 
gràcies a l’anàlisi de les situacions que se’ls plantegen. A més, els nostres espectacles 
sempre compten amb una moralitat o ensenyança que transmet valors.

THE 
FANTASTICAL’S 
SWEETIE 
FACTORY / 
GHOSTLY LOVE
ı La Tourné Teatro ı
FUNCIONS CONCERTADES AMB CENTRES 
EDUCATIUS



MÚSICA JAZZ

ENTRADA 10 €  //  DIVENDRES 7  //  21.30 h 

DESEMBRE

L’espectacle està basat en el seu àlbum Stephanie Dream’s, amb composicions pròpies 
que es mouen dins de l’Smooth Jazz amb un toc mediterrani inconfusible alhora que amb 
melodies tangiblement líriques.

JOSÉ LUIS 
SANTACRUZ 
BAND



TEATRE INFANTIL EN VALENCIÀ

DIMECRES 12  //  DIJOUS 13  

DESEMBRE

Per a La Tourné Teatro, el teatre és una meravellosa manera d’acostar-hi els xiquets i les 
xiquetes i reforçar de forma amena l’aprenentatge que reben a classe: art, contes clàssics, 
adaptacions literàries i, fins i tot, obres històriques són alguns exemples a través dels 
quals ampliaran el seu coneixement al voltant de personatges i escriptors fonamentals del 
patrimoni cultural universal d’una manera participativa.

HANSEL I 
GRETEL /
CRIM EN 
L’ORIENT 
EXPRESS
ı La Tourné Teatro ı
FUNCIONS CONCERTADES AMB CENTRES 
EDUCATIUS



MÚSICA D’AUTOR

ENTRADA 23 €  //  DISSABTE 22  //  21.30 h 
També a la venda en ticketea 

DESEMBRE

Marwan s’ha convertit en un dels cantautors més reconeguts del circuit de sales d’Espanya, 
amb plens en totes les ciutats. Açò va fer que l’associació de sales de concerts de Madrid 
“La Noche en Vivo” li atorgara el Premi Guille 2011, com a millor cantautor i la menció d’honor 
en els Premis Emilio Castelar. També ha sigut nomenat “Músic per la Pau” en el Parlament 
Europeu. En l’actualitat el “fenomen Marwan” no ha fet més que créixer.

MARWAN



TEATRE MUSICAL INFANTIL

ENTRADA 5 €  //  DIJOUS 27  //  18.30 h 

DESEMBRE

Arriba l’esperada gala nadalenca de Gatetemon. Una festa única en què els simpàtics 
“gatetes” repassaran les cançons dels seus dos discos originals, sense oblidar les seues 
versions de sèries i pel·lícules,  infantils i retro.
Serà un concert especial i ple de sorpreses. Vine a cantar i ballar amb Gatetemon, perquè 
ÉS NADAL!

GATETEMON
“GALA DE 
NADAL”



GENER
TARANTINO’S
PRIMAS
LAS HERMANAS DEL CARDENAL
CROSSROADS
TARZAN / BEETLEJUICE



MÚSICA

ENTRADA 10 €   //  DIVENDRES 4  //  21.30 h 

GENER

TARANTINO’S és una formació composta per Fernando Alba, Manuel Martínez i Alberto Pérez. 
El repertori de l’espectacle inclou diferents estils, entre els quals predomina el Surf Rock i el 
Rockabilly o Neo-Swing, influïts per temes de les bandes sonores de les pel·lícules de Quentin 
Tarantino.

TARANTINO’S



DANSA

ENTRADA 6 €  //  DISSABTE 12  //  12.00 h i 18.00 h 

GENER

Aquestes cosines han tornat a Elx després de molts anys perdudes per uns altres mons, 
alguns diuen que han conviscut amb éssers extraterrestres… Una d’elles ja ha aconseguit 
integrar-se en la nostra comunitat i està tractant per tots els mitjans, i provant moltes 
maneres, que la seua cosina s’hi integre, com ella. I hui ho intentarà de nou. Ho aconseguirà?

PRIMAS
ı Cia. Sonia González ı



TEATRE

ENTRADA 6 €  //  DIVENDRES 18  //  20.00 h

GENER

ı Antiviana Teatro ı
FUNCIONS CONCERTADES AMB CENTRES 
EDUCATIUS /  DIJOUS I DIVENDRES DE 
MATÍ

Las Hermanas del Cardenal és un text des del qual s’exalça la doctrina de Crist i es critica 
l’abús de poder, la violació, la repressió, la pederàstia, la repressió de la dona, l’anul·lació de 
voluntats, l’eliminació de la llibertat... i així un llarg etc. de situacions que, des de la perspectiva 
dels personatges (Cloto, Láquesis, Antonino i El Cardenal), ens endinsen en els sentiments de 
cada un d’ells fins a dir: Prou!

LAS 
HERMANAS 
DEL 
CARDENAL



MÚSICA BLUES

ENTRADA 10 €  //  DISSABTE 19  //  21.30 h 

GENER

A finals de 2014, sota la direcció d’Abel Silva, es forma la banda CROSSROADS BLUES QUARTET, 
composta pel mateix Abel Silva, Alberto Pérez, Juan Arjona i Fer Alba.
Han passat dos anys d’àrdua faena per a oferir el Tributo a los maestros del Chicago Blues de 
los años 60 amb versions dels més representatius temes de l’època, incloent-hi arranjaments 
propis.

CROSSROADS



TEATRE INFANTIL EN ANGLÉS

DIJOUS 24  //  DIVENDRES 25

GENER

ı La Tourné Teatro ı
FUNCIONS CONCERTADES AMB CENTRES 
EDUCATIUS

La Tourné Teatro ofereix teatre en diversos idiomes com una estupenda manera 
d’entreteniment i font d’aprenentatge per a xiquets/es i adolescents.
Veure teatre en altres idiomes augmenta la concentració i fa que entenguen millor el món 
gràcies a l’anàlisi de les situacions que se’ls plantegen. A més, els nostres espectacles 
sempre compten amb una moralitat o ensenyança que transmet valors.

TARZAN / 
BEETLEJUICE



SETEMBRE NOVEMBRE

OCTUBRE

NIT SABINERA
dissabte 29

MAILERS
dissabte 3

TOREROS MUERTOS
dissabte 6

ELS PRIMERS INSTRUMENTS
dimecres 7 i dijous 8

O’FUNKILLO + LA JUNGLA
divendres 20

LUCES, CÁMARA, ¡CANCIÓN!
dissabte 10

LA VIRTUD EN EL AIRE
diumenge 28

ANTÍLOPEZ
dissabte 17

COME BACK
dijous 11

LA FUGA
divendres 9

BÉCQUER, EL POETA DEL AMOR Y 
LA MUERTE dissabte 27

LED ZEPPELIN LIVE EXPERIENCE 
TOUR 2018 divendres 16

TROVADORES Y JUGLARES
dijous 25

RECITAL DE JULIO SOLER
dijous 15

@RITA_TROVADOR
dimarts 30

FREDI LEIS
dissabte 24

MICROEPISODIS DE FEIXISME 
QUOTIDIÀ divendres 23



GENER

DESEMBRE

TARANTINO’S
divendres 4

EL REY LEÓN
divendres 30

PRIMAS
dissabte 12

CROSSROADS
dissabte 19

THE FANTASTICAL’S SWEETIE 
FACTORY / GHOSTLY LLOVE
dilluns 3, dimarts 4 i dimecres 5

MARWAN
dissabte 22

LAS HERMANAS DEL CARDENAL
divendres 18

ELX BLUES NIGHT
dissabte 1

HANSEL I GRETEL / CRIM EN 
L’ORIENT EXPRESS 
dimecres 12 i dijous 13

TARZAN / BEETLEJUICE
dijous 24 i divendres 25

JOSÉ LUIS SANTACRUZ BAND
divendres 7

GATETAMON BAND
dijous 27

Dansa

Teatre

Música



LA SALA CULTURAL LA LLOTJA AGRAEIX LA VOSTRA COOPERACIÓ PER AL BON 
DESENVOLUPAMENT DE LES REPRESENTACIONS

-Una vegada començada la representació no es permet l’accés a la sala, ni serà motiu per a 
la devolució de l’import de l’entrada, per la qual cosa preguem sempre puntualitat.
-L’únic motiu per a la devolució de l’import de les localitats és la suspensió de la 
representació.
-En virtut de la legislació vigent, no es pot fumar en l’interior de l’edifici. Així mateix, està 
prohibit consumir aliments dins de la sala.
-En compliment dels drets de tots els artistes que intervenen en la representació i dels 
espectadors, no està permés realitzar cap tipus de captació sonora o visual, sense expressa 
autorització prèvia.
-Us recordem que abans d’entrar a la sala heu de desconnectar els telèfons mòbils, alarmes 
de rellotges i agendes electròniques.
-Aquest programa està subjecte a possibles variacions.
-Les dades que figuren en el programa han sigut facilitades pels mateixos artistes o, si és el 
cas, pels seus representants. Qualsevol canvi que s’hi produïsca serà fet públic a través dels 
mitjans de comunicació. 
-En qualsevol cas, la responsabilitat sobre els actes organitzats per entitats alienes a 
l’Ajuntament d’Elx correspon als promotors.
-En les entrades amb descomptes se sol·licitarà l’acreditació oportuna.
-Els menors han d’estar acompanyats per adults. 
-En compliment del Pla d’Emergències, cada persona, tinga l’edat que tinga, ocupa una 
localitat de la sala, així s’evita el sobre aforament.
-L’organització no es responsabilitza de les opinions i els comentaris realitzats pels artistes 
durant el desenvolupament de l’espectacle.



EQUIP DE LA SALA LA LLOTJA

Alcalde_ Carlos González Serna

Regidora d’Educació i Cultura_ Patrícia Macià Mateu

Coordinador de Cultura_ Javier Baeza 

Directora econòmica_ Montse González

Programador_ Julián Sáez Pérez

Cap tècnic_ Miguel Angel Amorós Parreño

Personal Espai Escènic_ Juan José Claramonte
                                        Tomás Soler

Taquilleres_ Mª Asunción Montenegro
                    Mª Dolores Brú

Disseny_ Render.com.es



PLAÇA DE LA LLOTJA
BARRI D’ALTABIX - ELX

VENDA D’ENTRADES
instanticket.es
Taquilla Gran Teatre
i en la taquilla de La Llotja
una hora abans de cada 
espectacle. 

ELX.ES


