8

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

www.ticketib.com i
a taquilla 30 min abans
Regidoria de Cultura

Basculas Blanco, una empresa de producció de balances industrials, espera la visita d’una comissió de la qual depèn
l’obtenció d’un premi local a l’Excel·lència Empresarial. Tot
ha de ser perfecte per a aquest moment. No obstant això, tot
sembla confabular-se en contra. En el poc temps del qual
disposa, el propietari intenta retornar a l’empresa l’equilibri
perdut: tracta de resoldre els problemes dels seus empleats,
creuant per a això totes les línies imaginables.
No recomanada a menors de 12 anys. Durada 115 minuts

ATARAXIA

Curtmetratge i
exposició d’obra plàstica:

El buen patrón

18.00 h
Santanyí
Teatre Principal

20.00 h
Santanyí
Teatre Principal
Gratuït
Regidoria de Cultura

Presentació d’Ataraxia formada pel curtmetratge i l’exposició
d’obra plàstica de l’artista Llorenç Garrit, al Teatre Principal
de l’Ajuntament de Santanyí.

V
V

Inauguració de l’exposició Ramon Llull. La Pau és possible Respecte, Compassió i Diàleg de l’artista Beate Mack, que es
realitzarà a la sala Bússer de l’Ajuntament de Santanyí i
romandrà oberta fins dia 2 de juliol.

Cinema:

La Pau és possible Respecte, Compassió i Diàleg

19.30 h
Santanyí
Sala Bússer
Gratuït
Regidoria de Cultura

12
Dijous

Diumenge

Exposició: Ramon Llull

Concert de piano:

i diumenge

21

Teatre:

Projecció i presentació de llibre

Rossinyol de primavera,
ja pots començar a cantar.

20.00 h
Santanyí
Teatre Principal
www.ticketib.com i a
taquilla 30 min abans
Lausa i Fundació
Mallorca literària
Regidoria de Cultura

14
15

Dissabte

Dissabte

Primavera de bèsties

Dissabte

Teatre: Mare meva

14

Divendres

Fascinació

MAI’22
13
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Divendres

L au sa

A s s o c ia c ió C u lt u r a l

L’acte s’iniciarà amb la projecció del documental La feina que
no s’acaba mai sobre el Cançoner Popular de Mallorca del Pare
Ginard. I, tot seguit, tindrà lloc la presentació del III volum del
Calendari Folklòric de Mallorca, dedicat a la Primavera.
Hi intervindran Miquel Sbert i Andreu Ramis, acompanyats
de Sebastià A. Adrover.

20.30 h
Es Llombards
Església
Gratuït
Regidoria de Cultura
Ajuntament de
Santanyí

Fascinació es titula el concert de piano que ens oferirà Andreu Bennàssar a la Parròquia de la Immaculada des Llombards.

Dissabte: 20.00 h
Diumenge: 19.00 h
Santanyí
Teatre Principal
5€
Teatre de Cala d’Or
Regidoria de Cultura

20.00 h
Santanyí
Teatre Principal
5€
www.ticketib.com i a
taquilla 30 min abans
Regidoria de Cultura
Consell de Mallorca

El grup de Teatre de Cala d’Or Adults presenta Mare meva de
l’autor i director Oliver Romero.

Ovnipresents presenta l’obra guanyadora del Premi Mediterrani
de Teatre Pare Colom 2020, un drama social inspirat en fets reals.

Anys Setanta. Mateu viu amb sa mare i sempre li comanen
feines, però ell només va de femelles perquè és un bon “picador”. Tot es complica quan descobreix el seu gran amor. Un
espectacle divertit amb molta música i per a tota la família.

Una professora és acusada d’adoctrinament després d’haver triat
una cançó suposadament polèmica al Festival de Primavera que
se celebra cada any a la seva escola. El que a primera vista podria
semblar un problema passatger s’acaba convertint en un autèntic terrabastall que sacsejarà tots els membres de la comunitat
educativa. Fins a quin punt les exigències d’una minoria poden
arribar a condicionar l’estructura de tot un centre educatiu?

Reserva d’entrades al telèfon: 654 848 293

www.ticketib.com i
a taquilla 30 min abans
Regidoria de Cultura

A Valldemossa, un petit poble de l’interior de l’illa de Mallorca,
dues germanes es retroben de nou per vendre la pastisseria que
han heretat d’una dona a la qui ni tan sols coneixen.
Després de ser separades en l’adolescència i d’haver construït
les seves dues vides de forma totalment diferent, intentaran
descobrir els secrets de la seva misteriosa herència, alhora que
recuperen el temps perdut i fan front a conflictes familiars del
passat.

No recomanada a menors de 7 anys. Durada 121 minuts
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ESCOLA MUNICIPAL DE
MÚSICA DE SANTANYÍ
Dissabte 7 19:30h
a l'Auditori de l'EMMS
Concert de Piano a càrrec de
Rafael González Paz (vegeu-ne cartell a part)
Dissabtes 14 i 28 10:00h
a l'Auditori de l'EMMS
Jornades de portes obertes (vegeu-ne cartell a part)
Dimecres 25 19:30h
a l'Auditori de l'EMMS
Alumnes de 1r i 2n
d'Ensenyaments Elementals
Dijous 26 19:30h
a l'Auditori de l'EMMS
Alumnes de 3r i 4t
d'Ensenyaments Elementals
Dissabte 28 19:30h
a l'Església de Santanyí
Encontre de Corals (vegeu-ne cartell a part)
Coral de l'E.M.M.S.
Coral ACM Ses Salines
Palma Gospel Singers

AFORAMENT LIMITAT

29

20.00 h
Santanyí
Ses Cases Noves
Gratuït
Regidoria de Cultura

Inauguració de l’exposició del guanyador del IX Premi Vila de Santanyí d’Arts Visuals. Romandrà oberta fins dia 2 de juliol.
L’obra de Javier Arce es caracteritza per la seva especial atenció
al dibuix, especialment en el sentit de l’ampliació d’aquesta disciplina cap a nous territoris. També a la cerca i recerca de la seva
especificitat en el camp general de la creació artística contemporània. Però l’artista també treballa el vídeo en els casos en els
quals el seu projecte necessita una narrativa més àmplia i explícita, així com la instal·lació mixta, terreny en el qual ve insistint en els últims anys.

VOLS ESTAR AL DIA DE TOTES
LES ACTIVITATS CULTURALS?
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

MAI’22

Ella balla

Teatre:

18.00 h
Santanyí
Teatre Principal
5€
www.ticketib.com i a
taquilla 30 min abans
Regidoria de Cultura
Consell de Mallorca

Moskitas muertas presenten Ella balla, una obra de Bartomeu
Ferrà Duran.
A la Tea no li agrada estar asseguda i quieta tot el dia. A l’escola
la renyen i la seva mare... simplement no té temps d’escoltar-la.
Incompresa per tothom, aviat descobrirà que dins seu s’amaga un gran do... ballar! Basada en la infantesa de la coreògrafa
Gillian Lynne, aquesta història ens convida tant a infants com a
grans, a ser qui realment som.

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

AVÍS IMPORTANT:
- Les activitats es poden alterar o
suspendre en funció dels canvis
en la normativa sanitària.

Desitjam que ens poguem
trobar a algun d’aquests actes
per compartir moments màgics
de cultura!

Recorda, al contenidor blau! gràcies

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

un contrato natural

con semillas de amapola

Cinema: Pan de limón
18.00 h
Santanyí
Teatre Principal
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27

Diumenge

Divendres

Exposició: Marés,

22
Diumenge

