
A L’ELIANA
SEGUR
QUE GAUDIREM
DE LES NITS
D’ESTIU 

del 23 de juliol al 30 d’agost

La
 pr

og
ra

m
ac

ió 
de

l c
ine

m
a e

s p
od

rà
 ve

ur
e a

fec
ta

da
 pe

r c
an

vis
 en

 fu
nc

ió 
de

l re
ta

rd
 d'

alg
un

es
 es

tre
ne

s p
rev

ist
es

, a
 m

és
, p

er
 si

tu
ac

ion
s a

l·li
ne

s a
 l'o

rg
an

itz
ac

ió 
es

 po
dr

ia 
ca

nc
el·

lar
 pa

rt 
de

 la
 pr

og
ra

m
ac

ió.

22.30 hores General 3,5€
Reduïda 2,5€

Col·laboren

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

Dijous 30, divendres 31 de juliol, dissabe 1 
i diumenge 2 d’agost
Cinema de cap de setmana
LAS AVENTURAS DEL DR DOLITTLE

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

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

Dijous 20, divendres 21, dissabte  22
i diumenge 23 d’agost
Cinema de cap de setmana
ZAPATOS ROJOS Y SIETE TROLLS  

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 

Dilluns 27, dimarts 28 i dimecres 29 de juliol
Cinema d’autor/a
CINEMA PARADISO  (Reposició)

Dilluns 3, dimarts 4 i dimecres 5 d’agost
Cinema d’autor/a
1917

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

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

Dilluns 24, dimarts 25 i dimecres 26 d’agost 
Cinema d’autor/a 
DÍA DE LLUVIA EN NEW YORK

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

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

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

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

www.elientrada.es

 www.leliana.es

La projecció de la pel·lícula serà continuada.

Ús obligatori de la mascareta* en tot 
el recinte.

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

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

*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



A L’ELIANA
SEGUR
QUE GAUDIREM
DE LES NITS
D’ESTIU festival

De l’1 al 29
d’agost
Torre del Virrei

Dissabte/1 d’agost
BABALÚ SWING 
BAND:  ROUTE 66
Hora: 22.30h
Entrada: 7€ / reduïda 5€SWING
Dissabte/8 d’agost
VIKTORIJA
PILATOVIC QUARTET
Hora: 22.30h
Entrada: 5€ / reduïda 4€JAZZ
Dissabte/15 d’agost
FELLINI QUARTET
Andreas Prittwitz

Hora: 22.30h
Entrada: 7€ / reduïda 5€JAZZ

JAZZ-FLAMENC
Dissabte/22 d’agost
JEREZ TEXAS

Hora: 22.30h
Entrada: 7€ / reduïda 5€

FLAMENC
Dissabte/29 d’agost
JOSÉ FERMÍN
FERNÁNDEZ

Hora: 22.30h
Entrada: 7€ / reduïda 5€

XIX EDICIÓ

 www.leliana.es

Col·laboren

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

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

L'horari serà �ns les 20.30h del dia de l'espectacle.

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

Ús obligatori de la mascareta* en tot 
el recinte.

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

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

www.elientrada.es

*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


