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Divendres 31
A les 20.30 h

Presentació als mitjans de comunicació de 
Los Bravos
Concert assaig Leyenda y futuro, 1966 – 2020
Al Teatre Principal de Santanyí

Diumenge 6
A les 18.00 h

Cinema: 
“Mulan”
Al Teatre Principal de Santanyí

Narra la història de Mulán, una intrèpida 
jove ho arrisca tot per amor a la seva 
família i al seu país fins a esdevenir una 
de les majors guerreres de la Xina. Quan 
l'emperador de la Xina decreta que un 
home de cada família ha de servir en 
l'Exèrcit Imperial per defensar el país 
dels invasors de nord, Hua Mulán, la filla 
gran d'un condecorat guerrer, decideix 
ocupar el lloc del seu pare malalt. Fent-se 
passar per un home, Hua Jun, s'enfronta a 
constants desafiaments i haurà d'aprendre 
a canalitzar la seva força interior i a 
acceptar la seva veritable potencial. del 
clàssic de Disney.

Preu: Nins i jubilats: 2 €. Adults: 3 €. 
Menors 4 anys: 0 €
No recomanada a menors de 7 anys,
Aforament limitat . Durada: 115 minuts.
Compra d'entrades: A la taquilla del 
teatre mitja hora abans de la funció i 
www. ticketib.com
Organització: Regidoria de Cultura de 
l'Ajuntament de Santanyí



Divendres 11
A les 19.00 h

CICLE AUDI SPIRITS
Concert de Nadal de l'Escolania de Lluc
A l'església de Sant Andreu de Santanyí

Preu: 0 €.
Reserva d'entrades a www.ticketib.com (Aforament limitat a 120 persones)
Organització:  Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Santanyí

Hi haurà el cant de l'Àngel i el cant de la Sibil·la. Una part la farà l'Orquestra de 
Cambra de l'Escolania de Lluc i, l'altra, l'Escolania de Lluc. Acabaran tots junts 
cantant alguna nadala.



Diumenge, 19
A les 18.00 h

Cinema: 
“Padre no hay más que uno”
Al Teatre Principal de Santanyí

Sinopsi: Javier (Santiago Segura) és un pare 
de cinc fills, d'entre quatre i dotze anys. Una 
mena de 'marit-cuñao "que, sense ocupar-se 
en absolut del que suposa la cura de la casa i 
dels nens, sap perfectament el que cal fer, 
encara que contínuament regala a la seva 
dona frases del tipus:" no et posis nerviosa ", 
perquè considera que la seva desbordada 
dona s'ofega en un got d'aigua.
És clar que Javier s'haurà d'enfrontar a la 
caòtica realitat que suposa quedar-se sol 
amb els seus cinc fills, quan la seva dona 
decideixi anar-se'n de viatge i deixar-lo sol 
amb ells. La caòtica situació que això 
provoca a casa, tot un exercici pràctic de 
conciliació familiar, donarà lloc al desastre 
més absolut. Això sí, els donarà l'oportunitat 
als pares i fills de conèixer-se i gaudir per 
primera vegada. Serà una experiència que 
canviarà les seves vides per sempre.

Preu: Nins i jubilats: 2 €. Adults: 3 €. 
Menors 4 anys: 0 €
Tots els públics
Durada: 95 minuts.
Organització: Regidoria de Cultura de 
l'Ajuntament de Santanyí

Dissabte, 12 i 
diumenge, 13

a les 19.45h

La compañía IB Danza presenta 
Las ocho
Al Teatre Principal de Santanyí

Preu: 20 €. Venta de entradas: https://entradium.com/events/las-ocho 
Organització: TSHOCK CULTURA EMOCIONAL 

jperello@ajsantanyi.net o al 971 65 30 02 ext - 209

Podeu seguir les sessions en streaming a través de la web de LAUSA (lausa.cat)

mailto:jperello@ajsantanyi.net
mailto:jperello@ajsantanyi.net


Divendres 18
A les 19.30 h

Inauguració de l'exposició
IV concurs de Fotografia Vila de Santanyí
A la sala Maria Suau de la Casa de Cultura 
ses Cases Noves

Organització: Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Santanyí



Divendres 18
A les 20.30 h

Radiofémina 
de la compañía Disperses
Al Teatre Principal de Santanyí

Preu: 8 €
Compra d'entrades: A la taquilla del teatre mitja hora abans de la funció i 
www. ticketib.com. (Aforament limitat a 85 persones)
Organització:  Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Santanyí

Radiofémina es un espectáculo de 

teatro y cine en el que la compañía 

Disperses plantea la diferencia entre 

la figura de Elena Francis y las 

actuales influencers. 
Con mucho humor y también amor, 

Clara, Georgina y Aurora llevan a 

cabo una investigación sobre las 

ilusiones perdidas de sus abuelas y 

comprenden que buscar la verdad en 

el exterior puede desembocar en un 

auténtico viaje interior. 
Los proyectos Disperses siempre han 

puesto en el centro la mujer y la 

cultura desde el punto de vista del 

feminismo.



Dissabte,  25
A les 20.30 h

Concert  de Toni Frontiera acompanyat 
del Grup Revival
Al Teatre Principal de Santanyí

Preu: 10 €
Organització: Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Santanyí

Divendres 18
i dissabte 19

Audicions alumnes de la EMMS

Direcció artísticaCatalina Carrasco
Assistència dramaturgia Pau Bachero
Direcció tècnicaGaspar Morey
Il·luminacióManu Martínez
Creació i interpretació Astrid SchweglerCatalina 
CarrascoGaspar Morey
Banda sonoraKiko Barrenengoa (Ha creat la banda sonora 
amb una cura exquisida, per a fer-la estimulant a les ments 
més joves)

Organització: Regidoria d’Escoles i Bandes de Música del terme de Santanyí



Diumenge 20
A les 18.00 h

Les 3 danses mallorquines per a piano i 
orquestra de cordes de Baltasar Samper
Al Teatre Principal de Santanyí

Preu: 0 €. Reserva d'entrades a www.ticketib.com. Aforament limitat
Organització:  Consell de Mallorca
Col·laboració:  Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Santanyí

Concert emmarcat dins la celebració 
de la Diada de Mallorca 2020
Les 3 danses mallorquines per a 
piano i orquestra de cordes de 
Baltasar Samper
Les 3 danses mallorquines per a piano 
i orquestra de cordes (So d'artesà, 
Dansa dels cossiers i Ball de sa 
cisterna) no s'havien interpretat mai 
en públic abans del 2018 i després 
d'editar-les, presentam un concert 
comentat on a més sonaran altres 
peces per a piano (Balada) o per a 
violoncel i piano de Samper. Com la 
música és d'inspiració popular, farem 
el viatge a l'inrevés i escoltarem les 
versions de les melodies a càrrec de 
l'escola de música i danses de 
Mallorca.



Organització: Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Santanyí i Biblblioteca 
Municipal de Santanyí

Patrocini:

imatge

Diumenge 27
A les 18.00 h

Cinema: 
“Zapatos rojos y los siete trolls”
Al Teatre Principal de Santanyí

Dels creadors de Frozen i "Big Hero 6", 
arriba aquesta pel·lícula familiar, una 
nova i absurda versió dels contes de 
fades. Què passaria si Sabates Vermells 
fos una jove extraordinària que no 
encaixa amb els estereotips de les 
princeses dels contes de fades i si els 
controls fossin valents cavallers 
transformats per un encanteri i si el secret 
de la bellesa externa es trobés en unes 
sabates vermelles.

Preu: Nins i jubilats: 2 €. Adults: 3 €. 
Menors 4 anys: 0 €

Per a tots els públics

Aforament limitat

Durada: 92  minuts.

Compra d'entrades: A la taquilla del 
teatre mitja hora abans de la funció i 
www. ticketib.com
Organització: Regidoria de Cultura de 
l'Ajuntament de Santanyí



Molts d’anys

i 

Bones Festes



Casa de Cultura · Santanyí



Casa de Cultura Ses Cases Noves
Carrer s’Aljub, 22 - Tel.: 971 163 295

Escola Municipal de Música
Carrer de Palma, 29 - Tel.: 971 65 42 62

Biblioteca Municipal de Santanyí Tel.: 971 653 394
Biblioteca Municipal de Cala d’Or Tel.: 971 648 487

VENDA D'ENTRADES DEL TEATRE

TAQUILLA (CARRER BISBE VERGER, 38) 

WWW.TICKETIB.COM 
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Casa de Cultura · Santanyí

Escola Municipal de Música de Santanyí

Recorda, al contenidor blau!, gràcies
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