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Plaça de la Porta de Mallorca,3
07400 Alcúdia. Mallorca. Illes Balears
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www.auditorialcudia.net / auditori@alcudia.net
Podeu seguir i rebre la nostra informació sobre la 
programació a través del FACEBOOK. AGREGA’NS!

A TAQUILLA 
De dilluns a divendres de 8 a 14:00 hores. 
Els dies de funció romana oberta 1 hora abans de 
l’inici de l’espectacle.

PER TELÈFON
Telf:971 89 71 85

De dilluns a duvebdres de 8:00 a 14:00 hores. 
Els dies de funció dues hores abans

ABONAMENT ALCÚDIA JAZZ
45€ Tots els concerts

DAVID GIORCELLI - GRATUÏT
IVON FRONTELA -VARIACIONES DE GOLBERG-  8€ 
DORANTES -SIN MUROS-  18€
CARMEN PARIS -E JAZZ CON JOTA-  18€
MARCO MEZQUIDA TRIO -MY FRIEND MARCO- 8€

AUDITORI D’ALCÚDIA

VENDA D’ENTRADES

CAFÉ DE L’AUDITORI

PREUS
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Pintura

CinemaCinema

Cinema

Dansa XIV XIV

DAVID GIORCELLI AND STER WAX TRIO I 
AMB UNA EXHIBICIÓ DE LINDY HOP 
David Giorcelli és en l’actualitat, un dels 
màxims exponents del piano Blues i Boogie 
Woogie al nostre país. A més participa en grans 
festivals com el de Polònia (Chuchlow) al costat 
dels Boogie Boys, Les Nuits de Jazz et Boogie 
Piano, a Le Petit Journal Montparnasse-París, 
o les nits de Boogie Piano a le Caveau de la 
Huchette parisenc. D’altra banda Terrassa, Jazz 
Figueres, Sant Adrià o la Bel-lluna’s Boogie 
Woogie Party, són escenaris estatals on pot ofe-
rir la seva visió sobre aquest gènere.

PASSEIG MARÍTIM

JULIOL JULIOL

JULIOL

JULIOL

AGOST AGOST SETEMBRE

SETEMBRE

Dissabte 12 A les 22:00h

ESTRENA CINEMA DIGITAL

Dissabte 9 A les 22:00 hDiumenge 13 A les 20:00h

Diumenge 20 A les 20:00 h

Diumenge 17 A les 19:00 h

Divendres 4 a les 22:00 h
Dissabte 5 a les 20:00 h - 22:00 h  
Diumenge 6 a les 20:00 h

PROJECCIÓ DIGITAL de la pel·lícula  
“GRAN HOTEL BUDAPEST” 99 minuts
No recomenda per a menors de 12 anys

PROJECCIÓ DIGITAL de la pel·lícula  
“NOÉ” 138 minuts
Apta per a tots els públics

PROJECCIÓ DIGITAL de la pel·lícula  
“LAS AVENTURAS DE PEABODY Y SHERMAN” 
93 minuts dibuixos animats
Apta per a tots els públics i especialment 
recomanada per als infants.

PROJECCIÓ DIGITAL de la pel·lícula  
“RIO 2” 102 minuts dibuixos animats
Apta per a tots els públics i especialment 
recomanada per als infants

Narra la història d’un llegendari recepcionista 
d’un famós hotel europeu en el període d’en-
treguerres, i de la seva amistat amb un jove 
empleat que arriba a ser el seu protegit de 
confiança. L’argument inclou el robatori i la 
recuperació d’un quadre renaixentista d’inesti-
mable valor, la lluita per una enorme fortuna 
familiar, i les lentes i després sobtades agita-
cions que van transformar la totalitat d’Europa 
durant la primera meitat del segle XX.

En un món assolat pels pecats humans, Noè, un 
home pacífic que només desitja viure tranquil 
amb la seva família, rep una missió divina: 
construir una arca per salvar la creació del dilu-
vi imminent. Tot comença quan, cada nit, Noè té 
el mateix somni: les visions de mort provocada 
per l’aigua, seguides de nova vida a la Terra.

El Sr. Peabody, el ca de més èxit del món, i el 
seu entremaliat fill Sherman (un nin), utilitza-
ran la seva màquina del temps –el Vueltatrás– 
per embarcar-se en l’aventura més escandalosa 
que s’hagi vist mai. No obstant això, en un 
desafortunat accident, en Sherman li mostra 
la màquina a la seva amiga Penny per impres-
sionar-la i acaben creant un forat a l’univers, 
i provocant el caos en els esdeveniments més 
importants de la història. Abans que el passat, 
el present i el futur quedin alterats, el Sr. Pea-
body acudeix al rescat mentre ha de fer front al 
major desafiament de sempre: ser pare. Junts 
deixaran la seva petjada a la història.

A “Rio 2”, en Blu, na Perla i els seus tres fills 
porten una vida perfecta. Quan na Perla deci-
deix que els fills han d’aprendre a viure com 
a autèntiques aus, insisteix que la família 
s’aventuri a viatjar a l’Amazones. Mentre en 
Blu tracta d’encaixar amb els seus nous veïns, li 
preocupa la possibilitat de perdre na Perla i els 
nins davant la crida de la selva.

RAFAEL AMARGO 
Presenta el seu darrer espectacle 
ALAIRE. Flamenco libre.

PROJECCIÓ DIGITAL de la pel·lícula 
“8 APELLIDOS VASCOS”. 95 minuts
Apta per a tots els públics

En Rafa (Dani Rovira) és un jove senyoret an-
dalús que no ha hagut de sortir mai del seu 
Sevilla natal per aconseguir l’única cosa que li 
importa a la vida: el fino, el fixador de cabells, 
el Betis i les dones. Tot canvia quan coneix 
una dona que es resisteix als seus encants: és 
n’Amaia (Clara Lago), una al·lota basca. Deci-
dit a conquistar-la, es trasllada a un poble del 
País Basc, on es fa passar per basc per vèncer 
la seva resistència.

ALAIRE és el nou espectacle de Rafael 
Amargo. Flamenc lliure expressa una nova 
concepció del flamenc totalment avant-
guardista. Després de tres anys sense es-
trenar una producció com POETA EN NUEVA 
YORK, ALAIRE és el seu darrer treball.

Divendres 11 A les 21:00 h

Dissabte 6 A les 22:00 h

Dissabte 13 A les 22:O0 h

Dissabte 20 A les 22:00 h

Dissabte 27 A les 22:00 h

Dissabte 30 A les 22:00 h

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE 
PINTURA DE TONI SASTRE
Hall Primer Pis

IVON FRONTELA  
VARIACIONES DE GOLBERG 
Ivón Frontela ha rebut nombrosos premis al seu 
país i el reconeixement en el seu país de resi-
dència i nova nacionalitat, espanyola. Realitza 
concerts com a solista amb orquestra, recital sol 
i amb la seva germana Ivet a duo amb gran 
èxit, en aquest cas oferim un programa home-
natge a ALBENIZ; i un recorregut per les danses 
d’Amèrica: el so, el tango, les danses de sala 
del XIX amb l’especial incentiu d’una altíssima 
qualitat d’interpretació i una elegant presència 
a l’escenari, a més del poc usual que representa 
la interpretació per a dos pianos.

DORANTES-SIN MUROS-
PREMI NACIONAL DE LA CRITICA 2013 
Piano-Dorante; Contrabaix-Francis Posé; Bate-
ria i percussió- Javi Ruibal 
Dorantes ha guanyat serietat, frescor, improvi-
sació, autonomia per fer el que vol sense lli-
gams ni obligacions, ni amb el cognom, ni amb 
el gènere. Està obrint murs i és dubtós que sigui 
la seva pretensió, més aviat és la seva pròpia 
necessitat d’introduir-se en altres disciplines 
que sempre van ser properes al flamenc, enca-
ra que nasquessin a l’altra part del món.

CARMEN PARIS - E JAZZ CON JOTA  
Carmen París-veu; Pepe Rivero-piano; José San Mar-
tín-bateria; Antonio de Miguel-contrabaix

El quart treball discogràfic de l’artista aragone-
sa conjuga el millor de cada estil: la força d’ex-
pressió i la lluentor de les melodies de la jota 
amb la riquesa harmònica i rítmica del jazz. 
Un disc, gravat a Boston amb la Concert Jazz 
Orchestra de Greg Hopkins.

MARCO MEZQUIDA TRIO
MY FRIEND MARCO
El grup es va formar l’any 2009 i està liderat 
pel jove pianista i compositor menorquí Mar-
co Mezquida (1987), premi Músic de l’Any els 
anys 2011 i 2012 per l’Associació de Músics de 
Jazz i Música Moderna de Catalunya. Compta 
amb dos músics molt actius, residents a Barce-
lona com ell: el contrabaixista suec Marko Lohi-
kari i el bateria argentí Carlos Falanga.

Preu: 35 €  
Les entrades es poden comprar a l’Auditori 
d’Alcúdia 

Preu: 5 € 

Preu: 5 € 

Preu: 5 € 

Preu: 5 € 

Preu: 5 € 

Preu: 8 € 

Preu: 8 € 

Preu: 18 € 

Preu: 18 €  anticipada


