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Divendres

2
Dissabte
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El rei ha perdut al seu estimat conseller i jugador de videojocs Bertoldo. De
llavors ençà perd seguidors a les seves xarxes socials i està molt avorrit sense
ell. Com que Bertoldo tenia un fill, envia al seu criat Hermini a cercar-lo al
bosc de la muntanya, pensant que tal vegada sigui com el seu pare. Així,
comença aquest gir de Jeroni Obrador a la comèdia mallorquina versionada
per Mn. Miquel Clar i Llorenç Bonet, amb una estructura mixta entre
rondalles i comèdia, que s'inspiren clarament en la posada en escena de la
comèdia de l'́art. S'introdueix com a novetat les il·lustracions de Llorenç
Garrit, qui converteix l´obra en un teatre còmic.

20.00 h
Santanyí
Teatre Principal

Regidoria de Cultura

5 €
www.ticketib.com
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18.00 h
Santanyí
Teatre Principal
Nins i jubilats: 2 €
Adults: 3 €,-4 anys: 0 €

www.ticketib.com
Regidoria de Cultura

Diumenge

11

Sa Talaia

www.entradium.com
10 €

Teatre Principal
Santanyí
19.00 h

Dijous

8

Apta per a tots els públics i
especialment recomanada per a
la infància.

Seguint la dinàmica del programa “Mallorca, terra de llecor”
impulsat per la Institució Antoni M. Alcover, el present treball
s'articula a partir d'una sèrie de rutes pel terme de Santanyí (i
també de ses Salines, atès que fins a 1925 n'era sufragani), tot
seguint el llegat del filòleg manacorí durant la tasca de recerca i
coordinació per a l'elaboració del Diccionari de la Llengua Catalana.

III Centenari del naixament

del Bisbe Verger

Dimarts

13

19.30 h
Santanyí
Teatre Principal

Regidoria de Cultura
Gratuït

A Les Fures (1967), els records infantils del protagonista topen amb
la realitat que es troba quan torna a Bearn després de deu anys
d´estudiar fora de l´illa. Tot ha canviat. Ara hi ha instaŀlades
senyores riques angleses en hotels de luxe i les ràdios xisclen
imperativament a tothora anunciant algun nou invent que cal
comprar per ser feliços. Però les temudes fures, aquelles dues
ancianes que tanta por i tant d'odi li havien provocat, segueixen
allà.

Dimecres
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19.30 h
Santanyí
Biblioteca Santanyí
Bibilioteca Santanyi

Santanyí, com has canviat! Passejant pels teus carrers, m'aturo a
pensar, que has fet massa via. No he tingut temps d'assaborir el teu
passat. La teva gent, els teus racons, els teus comerços. Aquelles
botigues que, teixien un entramat social, on tots els veïns acudien a
farcir els seus rebosts de queviures, però, sobretot, de comunitat.
Producció i música, Llorenç Garrit. Càmera i muntatge, Joan Vidal.
Assessorament, Miquel Servera.

Regidoria de Cultura

19.30 h
Santanyí
Teatre Principal
Gratuït
www.ticketib.com

Dijous
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Inauguració del mercadet de Nadal a la Plaça Major. I del betlem i la
decoració nadalenca, realitzats pels centres educatius del municipi
de Santanyí, a la sala Bússer de l'Ajuntament.

Divendres
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17.00 h
Santanyí
Plaça Major i Sala
Bússer
Regidoria d'Educació
i Joventut

Un Nadal “ Ab orga y Xeremias”. Al segle XVIII existia a la Seu de Mallorca un
grup de Xeremies, hereu del joch de ministrils que s'havia creat l'any 1595,
format per 3 xeremies (tenor, contralt i tiple) i un baixó. I de la manera en què
es realitzaven les funcions durant els segles XVIII i XIX, tenim notícia gràcies
a la Consueta del Doctor Miquel Reus. En aquest concert, es vol recuperar les
sonoritats antigues dels ministrils amb l'orgue. Ensemble, Pau Villalonga.
Coŀlaboren, la Coral de l'EMMS i la Coral Sant Andreu, dirigides per Alejandra
Carrizo.

Divendres
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Comissió de l'Orgue
Regidoria de Cultura

20.00 h
Santanyí
Església Sant Andreu
5 € ( destinatdonatiu
a l ia conservació
restauració de l'orgue
de Jordi Bosch)

www.ticketib.com
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Què se sembrava a cada una de les comarques de Mallorca durant
l’Edat Mitjana? Quins beneficis en treia l’Esglesia del treball delś
pagesos? Com funcionava el mercat durant el segle xv? Un viatge en
el temps que ens farà conèixer com era una Mallorca que va
perdurar al llarg dels segles. No cal reservar entrada.

Dijous
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Regidoria de Cultura

1r pis Casa de Cultura
Santanyí
19.30 h

El poder de les paraules és un projecte documental sobre una de les
escriptores en llengua catalana més destacades del nostre temps,
Antònia Vicens. És la història d'una dona honesta i perseverant, que
lluita per defugir dels rols preestablerts com a dona i que troba en
l'escriptura el camí cap a la llibertat. Un relat audiovisual que vol
retre homenatge a la seva figura i apropar-la a tots els públics. Una
producció de TOTS CONTENTS amb la participació d´IB3 Televisió.
Autors: David Serra i Irene Sala.

Dissabte
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www.ticketib.com
Regidoria de Cultura

Teatre Principal
Santanyí
19.00 h

Gratuït

La cinta conta la història d’una família extraordinària, els Madrigal, que
viuen amagats a les muntanyes de Colòmbia en una casa màgica d’un
poble situat en un enclavament meravellós anomenat Encant. Tots els
nins de la família posseeixen un do màgic, tret d’una nina anomenada
Mirabel. Però quan Mirabel descobreix que la màgia que envolta Encant
està en perill, decideix que ella pot ser l’última esperança de la seva
extraordinària família. Apta per a tots els públics i especialment
recomanada per a la infància.

Diumenge
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18.00 h
Santanyí
Teatre Principal
Nins i jubilats: 2 €

Adults: 3 €,-4 anys: 0 €

www.ticketib.com
Regidoria de Cultura

Subscriu-te en el 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 en el nostre
canal de youtube i facebook:

santanyí cultural ses cases noves
Ajuntament de Santanyí

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

Des de l'àrea de Cultura de l'Ajuntament

de Santanyí us desitjam unes molt

bones festes de Nadal i un any 2023 ple

de felicitat i de cultura.


