
del 23 de juliol
al 30 d’agost

Cinema d’Estiu
Avinguda del Parc, 5

22.30 hores General 3,5€
Reduïda 2,5€

Entrada reduïda:
Persones jubilades, menors de 3 a 13 anys i titulars de Carnet Jove.

Col·laboren

 www.leliana.es

Obertura de portes i taquilla 21 hores
Espai d'informació i orientació cultural
Cinema d'estiu, Festival Estiu a la Torre i Elientrada
Lloc: Escola Permanent d'Adults (EPA)
Horari: dimarts i dijous de 10 a 14h

*Serà obligatori l'ús de la mascareta a partir dels sis anys, encara que 
es puga mantindre la distància social. Resolució Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública: DOGV Núm.8861/ 18/07/2020

La programació del cinema es podrà veure afectada per canvis en funció 
del retard d'algunes estrenes previstes, a més, per situacions al·lines a 
l'organització es podria cancel·lar part de la programació.

Venda d’entrades

www.elientrada.es

Dijous 27, divendres 28, dissabte  29 i diumenge  30 d’agost 
Cinema de cap de setmana

PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 2:
LA LLEGADA DE LA SUEGRA 
Espanya, 2020. 95 mín. 
Director: Santiago Segura
Amb el triomf de l'assistent virtual ‘Conchy', Javier (Santiago Segura) 
s'ha convertit en líder del xat de mares i tot marxa sobre rodes. 
Sembla tindre-ho tot baix control, però la notícia inesperada de 
l'arribada d'un nou bebé ho posa tot potes enlaire… i per a rematar, 
arribarà la sogra.

 NR - 8 anys

NORMATIVA
CORONAVIRUS COVID-19 

Ús obligatori de la mascareta* en tot 
el recinte. Estimats i estimades veïns i veïnes;

Amb aquesta publicació de la programació de cultura: 
Cinema d’Estiu i Festival Estiu a la Torre ens sumem a la 
idea que la cultura no es pot aturar, que deguem 
continuar promocionant i recolzant l’àmbit cultural 
perquè és part de la nostra essència com a poble i com a 
societat.

La cultura és moviment, és fer-nos crítics davant una 
societat de coneixements i de generositat, és ser creatius 
davant els canvis sobrevinguts per aquesta crisi sanitària 
que ens afecta dia a dia en el nou desenvolupament.

És per això, que hem hagut de readaptar la programació 
amb nous formats per a poder arribar al màxim nombre 
de veïns i veïnes, tenint en compte les indicacions de les 
autoritats sanitàries amb els sistemes de seguretat i 
aforament, per a garantir cultura segura i de qualitat.

L’Eliana, poble amable i generós aconsegueix que tots 
aquests canvis siguen una oportunitat nova de 
comunicar-nos, de seguir gaudint i amb l’esperança que 
la cultura siga part de la nostra vida i identitat com a 
poble.

M'acomiade agraint, amb molta estima, a totes les 
persones que comprenen tot el que suposa organitzar les 
programacions culturals que oferim i desitjant que 
aquesta mostra d’activitats siga del seu interés i que es 
gaudisca amb responsabilitat i alegria.

Eva Santafé Miguel
Regidora de Cultura

Ajuntament de l’Eliana

La instal·lació disposarà de tots els 
requisits sanitaris i de seguretat.

Recorde mantindre la distància de 
seguretat de 1,5 metres.

Segons normativa vigent, les entrades s'han adquirir preferentment 
per internet

L'horari serà �ns les 20.30h del dia de l’espectacle o de l'emissió de la 
pel·lícula.

Servei d’Informació Municipal

L’ELIANA INFORMA
VIA WHATSAPP 674 153 856

 www.leliana.es
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A L’ELIANA
SEGUR
QUE GAUDIREM
DE LES NITS
D’ESTIU 
festival

De l’1 al 29
d’agost
Torre del Virrei

La projecció de la pel·lícula serà continuada.



del 23 de juliol
al 30 d’agost

Dijous 23, divendres 24, dissabte 25 i diumenge 26 de juliol
Cinema de cap de setmana

SONIC
EUA, 2020. 99 mín. 
Director: Je�  Fowier
El descarat eriçó blau basat en la sèrie de videojocs de Sega, viurà aventures 
i desventures quan coneix al seu amic humà i policia, Tom Wachowski. 
Uniran les seues forces per intentar aturar els plans de l'malvat Dr Robotnik.

 TP

Dilluns 10, dimarts 11 i dimecres 12 d’agost
Cinema d’ autor/a

INVISIBLES 
Espanya, 2020. 83 mín. 
Directora: Gracia Querejeta
Julia, Elsa i Amelia, tres amigues que un dia van decidir començar a 
caminar juntes una vegada per setmana. El que va començar per ser una 
mera distracció i fer exercici s'ha acaba per convertir en una necessitat.

Dilluns 27, dimarts 28 9 i dimecres 29 de juliol
Cinema d’autor/a

CINEMA PARADISO (Reposició)
Itàlia, 1988. 155 mín.
Director: Giuseppe Tornatore
Cinema Paradio, pel·lícula guanyadora de multitud de premis, es 
reposarà en cine el pròxim 26 de juny, coincidint amb la reobertura de la 
gran majoria de les sales de tot el nostre país.

 TP

Dijous 13, divendres 14, dissabte 15 i diumenge 16 d’agost 
Cinema de cap de setmana

SCOOBY
EUA, 2020. 93 mín.
Director: Tony Cervone
Scooby i la colla s'enfronten al misteri més complicat: un complot per 
alliberar el gos fantasma Cèrber contra el món. El grup descobreix que 
Scooby té un èpic destí que ningú va sospitar mai.

 Pendent de cali�cació

Dijous 30, divendres 31 de juliol, dissabe 1 i diumenge 2 d’agost
Cinema de cap de setmana

LAS AVENTURAS DEL DR DOLITTLE
EUA, 2020. 101 mín. 
Director: Stephen Gaghan
Després de perdre a la seua dona, l'excèntric Dr. John Dolittle, 
prestigiós metge i veterinari, es va tancar en si mateix en la seua mansió 
amb l'única companyia de la seua col·lecció d'animals exòtics. 

 TP   NR - 16 anys

Dilluns 17, dimarts 18 i dimecres 19 d’agost
Cinema d’autor/a 

PARÁSITOS
Corea del Sur, 2019. 132 mín. 
Director: Bong Joon-ho
Tanto Gi Taek com la seua família estan sense treball. Quan el seu fill 
major, Gi Woo, comença a fer classes particulars a casa de Park, les 
dos famílies, comencen una interrelació de resultats imprevisibles.

Dijous 6, divendres 7, dissabte  8 i diumenge 9 d’agost
Cinema de cap de setmana

ONWARD
EUA, 2020. 102 mín.
Director: Dan Scanlon
Ambientat en un món de fantasia suburbana, dos germans elfs 
adolescents, Ian i Barley Lightfood, s'embarquen en una aventura en la qual 
es proposen descobrir si existeix encara una mica de màgia en el món.

 TP

Dilluns 2 4, dimarts 25 i  dimecres 26 d’agost 
Cinema d’autor/a 

DÍA DE LLUVIA EN NEW YORK
EUA, 2019. 92 mín.
Director: Woody Allen
Gatsby Welles i Ashleigh són una jove parella enamorada 
d'universitaris que es disposa a passar un cap de setmana a la 
ciutat de Nova York. Ella entrevistarà el reconegut cineasta Roland 
Pollard, que passa per un moment de crisi creativa.

Dilluns 3, dimarts 4 i dimecres 5 d’agost
Cinema d’autor/a

1917 
Regne Unit, 2019. 119 mín. 
Director: Sam Mendes
En el més cru de la Primera Guerra Mundial, dos joves soldats 
britànics, Schofield i Blake reben una missió aparentment impossible. 
En una carrera contrarellotge, hauran de travessar el territori enemic.

 NR - 12 anys

Dijous 20, divendres 21, dissabte 22 i diumenge 23 d’agost
Cinema de cap de setmana

ZAPATOS ROJOS Y SIETE TROLLS 
Corea del Sud, 2019. 92 mín. 
Director: Hong Sung-Ho
Una princesa que ha sigut convertida en una nana a causa d'un 
encanteri decideix tractar de trobar les sabates roges amb els 
quals suposadament serà capaç de revertir la seua maledicció. La 
tasca, no obstant això, no serà tan fàcil com s'imaginava al principi.

 NR - 5 anys

 NR - 7 anys

 NR - 12 anys

festival

De l’1 al 29 d’agost

Dissabte/1 d’agost
BABALÚ SWING 
BAND:  ROUTE 66
Hora: 22.30h
Entrada: 7€ / reduïda 5€

SWING
Babalú Swing Band naix amb la vocació d'acostar al gran públic aquest estil 
nascut del jazz a la fi dels anys 20 als Estats Units, popularitzat amb la figura 
del Crooner, o cantant masculí de Swing.

Amb el segell del col·lectiu de músics independents Sedajazz i de la mà de 
standards de Col·le Porter o Duke Ellington i clàssics del pop en clau de Swing, 
aquesta banda valenciana es col·loca en el panorama de la música jazz amb 
el propòsit d'atraure nous adeptes a un estil que, inevitablement, et farà 
moure els peus.

Dissabte/15 d’agost
FELLINI QUARTET
Andreas Prittwitz

Hora: 22.30h
Entrada: 7€ / reduïda 5€

JAZZ
Adreas Prittwitz, flauta, clarinet i saxofon; Claudio Constantini, bandoneón; Pablo 
Martín, contrabaix i, Federico Lechner, piano van formar en 2018 el grup Fellini 
Quartet i es van convertir en "quatre grans músics de jazz”. 

L'agrupació es va endinsar en les obres del compositor Nino Rota i van construir un 
repertori original a partir de les bandes sonores de les pel·lícules del director de 
cinema i guionista italià Federico Fellini com Otto e mezzo, Amarcord, La dolce vita o 
La strada. A més, aquesta banda musical interpretarà una composició original del 
propi pianista del grup, Lechner, titulada Blues per a Fellini.

Dissabte/8 d’agost
VIKTORIJA
PILATOVIC QUARTET
Hora: 22.30h
Entrada: 5€ / reduïda 4€

JAZZLa cantant, compositora i arranjadora lituana Viktorija Pilatovic, una de les 
vocalistes de jazz més prometedores del moment, va nàixer en Klaipeda, 
Lituània, en 1989. La seua veu és ferma, segura, expressiva, donant la mesura 
exacta -ni més, ni menys- de passions concentrades en la seua manera de 
cantar i en la seua manera de compondre, tan sàvies i distingides. 

Dissabte/22 d’agost
JEREZ TEXAS

Hora: 22.30h
Entrada: 7€ / reduïda 5€

JAZZ-FLAMENC
Jerez Texas és, primer de tot, un trio de músics virtuosos, és també la singular 
trobada entre la guitarra flamenca (Ricardo Esteve), el violoncel (Matthieu Saglio) 
i la bateria (Jesús Gimeno), així com el punt de connexió entre diversos universos 
(flamenc, jazz, clàssic, músiques del món…). 

Podríem també descriure la música de Jerez Texas per les seues melodies 
pegadizas, l'energia contagiosa i els subtils arranjaments. Però, més enllà de totes 
aquestes qualitats, una paraula basta per a definir l'univers de Jerez-Texas: el 
plaer.

Dissabte/29 d’agost
JOSÉ FERMÍN
FERNÁNDEZ
Guitarra
Hora: 22.30h
Entrada: 7€ / reduïda 5€

FLAMENCJosé Fermín Fernández (Granada, 1995) es va aficionar per la guitarra flamenca 
des dels dotze anys, però a penes porta tres anys i mig com a professional, i en 
aquest  2019 ha guanyat dos premis fonamentals per a un artista flamenc: el 
Bordó Miner del Festival Internacional de Cante de les Mines de la Unió (Múrcia) 
i el Premi del 22 Concurs Nacional d'Art Flamenc de Còrdova.

XIX EDICIÓ

festival

Torre del Virrei
Situada entre els carrers Alboraig,
la Concepció i Torre de Babà

22.30 hores

Entrada reduïda:
Persones jubilades, menors de 3 a 13 anys i titulars de Carnet Jove.

De l’1 al 29
d’agost
Torre del Virrei


