Cinema:

MINARI. HISTORIA
DE MI FAMÍLIA

LOS ELFKINS
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No recomanada a menors de 7 anys. Duració: 115 minuts.
A mitjans dels 80, una família coreana-americana es
trasllada a una petita granja d’Arkansas a la recerca del
somni americà. La llar familiar canvia per complet amb
l’arribada de l’àvia, astuta, malparlada però increïblement afectuosa. Davant la inestabilitat i els desafiaments d’aquesta nova vida, cada membre de la família
descobrirà que el seu vincle incondicional és la força que
necessiten per tirar endavant.
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Durant més de 200 anys, els Elfkins han estat vivint sota
terra, amagant-se del món superior i evitant qualsevol
interacció amb els éssers humans. Però, un dia, decideixen pujar a la superfície de la terra.

www.ticketib.com
Regidoria de Cultura

MEDITACIÓN
Senda al sammäsati

Apta per a tots els públics i especialment recomanada
per a la infància. Duració: 78 minuts.

Santanyí
Teatre Principal
Nins i jubilats:2€,
Adults: 3€, -4 anys: 0€

Presentació del llibre:

D’ART I D’ARTESANIA

Dins el Festival s’Illo s’inclou l’obra d’Àlex Tejedor, dirigida per Jeroni Obrador.
Gerard, un ric marxant d’art, està a punt de rebre la visita
d’algú molt especial. Per això, avui vespre ha donat el
dia lliure a tota la gent del servei i de seguretat per poder
rebre n’Amanda com es mereix. El problema és que n’Esteban es presenta a la reunió i no ha sigut convidat.
Fitxa artística: intèrprets, Rodo Gener, Laura Andújar i
Àlex Tejedor; direcció, Jeroni Obrador; dramatúrgia, Àlex
Tejedor.

www.ticketib.com
Regidoria de Cultura

14 DÍAS, 12 NOCHES

www.ticketib.com
Regidoria de Cultura

Santanyí
Teatre Principal
Nins i jubilats: 2€,
Adults: 3€, -4 anys: 0€

Cinema:

Santanyí
Teatre Principal
3€

17

18.00 h

18.00 h

20.00 h
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Cinema:

PELL DE SARGANTANA

Lectura dramatitzada:

-

10

Mostra:

Club de lectura:

20

MIRACLE A LLUCMAJOR
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18.00 h
19.30 h
Santanyí
Biblioteca Municipal
Gratuït
Regidoria de Cultura

Club de lectura santanyiner, en el qual es fa una lectura
acurada dels autors actuals. Comptarem amb la presència de l’autor, Sebastià Alzamora i Joan Pons Bover, que
coordina l’activitat.

definitiu santanyí cultural.indd 1

9.00- 14.00 h
Santanyí
Zona s’Abeurador
Regidoria de Cultura

Mostra de les obres dels artistes i dels artesans del terme
municipal de Santanyí.

Santanyí
Teatre Principal
Nins i jubilats:2€,
Adults: 3€, -4 anys: 0€
www.ticketib.com
Regidoria de Cultura

Apta per a tots els públics.Duració: 100 minuts.
L’adolescent filla adoptada d’Isabelle mor en un tràgic
accident. Un any després, i encara commocionada per
l’experiència, Isabelle torna a l’orfenat vietnamita amb
l’esperança de tornar a connectar emocionalment amb
la seva filla Clara a través de la seva terra natal.

20.00 h
Santanyí
Teatre Principal
www.ticketib.com
Regidoria de Cultura

En aquest llibre descobrireu els beneficis de la meditació, els diferents tipus de meditació que hi ha i, sobretot, que qualsevol pot iniciar-se en aquest camí, fins
i tot els nins.
Intervindran: la regidora de Cultura de l’Ajuntament de
Santanyí, Ricarda M. Vicens; l’autor de l’obra, Rafael
Serrano.
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Santanyí
Teatre Principal
Nins i jubilats: 2€,
Adults: 3€, - 4 anys: 0€
www.ticketib.com
Regidoria de Cultura

No recomanada a menors de 16 anys. Duració 116 minuts.
Quatre professors s’embarquen en un experiment sociològic en el qual cadascun d’ells haurà de mantenir la
taxa d’alcohol en el seu cos al mateix nivell durant la seva
vida diària, intentant demostrar que d’aquesta manera
poden millorar en tots els aspectes de la seva vida. Però
les conseqüències de l’experiment els canviaran per
sempre.

Dins el festival s’Illo s’estrena aquesta obra de producció
xilena, en la qual se’ns vol fer reflexionar sobre les relacions afectives, el compromís i els límits que separen les
capacitats de construir i destruir.
Fitxa artística: dramatúrgia, Carla Valles; direcció, Claudio Fuentes; intèrprets, Casandra Day, Agustín Moya i
Felipe Rojas; disseny sonor en viu, Francisco Moreira;
narració, Ana María Silva; escenografia i vestuari, Gina
Franzani; il·luminació i so, Jorge Pericó.

RECORDATORI DELS ACTES VIGENTS:
- Exposició Work in progress d’Andreu
Maimó

A la Sala Maria Suau de ses Cases Noves.
Romandrà oberta fins dia 6 de novembre de 2021. Horari de dilluns a dissabte de 10:00-14:00h i de dimarts a
divendres de 16:00-19:00h.

		

www.ticketib.com
Regidoria de
Cultura

En el sisè i últim concert del IX Festival Internacional
de Música Vila de Santanyí intervendrà l’organista
Tomeu Mut.

VOLS ESTAR AL DIA DE TOTES LES
ACTIVITATS CULTURALS?
Subscriu-te al nostre butlletí i no et
perdis res!
Envia’ns les teves dades (nom, cognom i correu
electrònic) a santanyicultural@gmail.com
També ens pots seguir al nostre canal de
youtube i facebook:
santanyí cultural ses cases noves
Ajuntament de Santanyí

AVÍS IMPORTANT:
-Les activitats es poden alterar o suspendre en
funció dels canvis en la normativa sanitària.
- Aforament limitat a tots els actes.

definitiu santanyí cultural.indd 2

OCT‘21

Tomeu Mut

Santanyí
A l’església de
Sant Andreu
Gratuït

PER A MÉS INFORMACIÓ:
Ajuntament de Santanyí
www.ajsantanyi.net
(+34) 971 65 30 02
Plaça Major, 12
Casa de Cultura Ses Cases Noves
(+34) 971 16 32 95
C/ S’Aljub, 22
07650 - Santanyí

Recorda, al contenidor blau! gràcies

18.00 h

www.ticketib.com
Festival s’Illo,
Sa Talaia
Regidoria de Cultura

A la Sala Bússer de l’Ajuntament de Santanyí. Romandrà
oberta fins dia 11 de desembre de 2021.
Horari de dilluns a divendres de 9:00-20:00h i dissabtes
de 9:00-13:00 h.

FESTIVAL DE MÚSICA

19.00 h

20.00 h
Santanyí
Teatre Principal
10 €

- Exposició Racons de Mallorca del grup Art
Batallaire

31

Concert d’orgue

OTRA RONDA

Cinema:

31

Teatre:

-

SAY NO MORE

29
30
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