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20.00 h
Santanyí
Teatre Principal
Gratuït
www.ticketib.com i
a taquilla 30 min abans
Regidoria de Cultura

Presentació del llibre de poemes d’Antoni Vidal Ferrando
Si entra boira no tendré on anar, guanyador del Premi Carles
Riba 2021 a càrrec de Bernat Nadal.

18.00 h
Santanyí
Teatre Principal
Gratuït
www.ticketib.com i
a taquilla 30 min abans
Regidoria d’Igualtat
i la Dona

Acte gratuït que pertany a la celebració
del 8M, Dia Internacional de la Dona.

Una advocada lluita contra el sexisme de la seva oficina i una
situació d’hostatge; una esposa i mare la determinació de la
qual per construir la llar dels seus somnis entra en contradicció amb l’home de la seva vida; una jove estudiant de dret
que crea un llaç ambigu amb una noia ranxera.

Dia de la Dona

Acte commemoratiu

Certain Women

8

20.00 h
Santanyí
Teatre Principal
Gratuït
Regidoria d’Igualtat
i la Dona

Lectura del manifest que farà Ricarda Vicens Schluhe,
regidora de la Dona i la Igualtat.
Seguidament, conferència Com gestionar les emocions per ser
feliç, a càrrec de Tonina Ferrer, psicòloga i coach.

No recomanada a menors de 12 anys. Durada 112 minuts

V
V

Intervindran: Ricarda Vicens, regidora de cultura; Antoni Vidal Ferrando, autor del llibre; i tancarà l’acte, Maria C.
Pons Monserrat, batlessa de Santanyí.

Dimarts

Cinema:

Si entra boira
no tendré on anar

Diumenge

Presentació del llibre:

MAR’22
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Tutti frutti

Presentació del llibre:

MARITIM

La comedia de
las comedias, o Lope,
Tirso, Calderón y los otros

18

Divendres

Teatre:

i dissabte

Divendres

Exposició:

11
12
Divendres

20.30 h
Santanyí
Teatre Principal
10€
www.ticketib.com i a
taquilla 30 min abans
Sa Talaia
Regidoria de Cultura

“La comedia de las comedias, o Lope, Tirso, Calderón y los
otros”, és una obra dirigida per Carlo Boso. Una companyia de
còmics dels anys trenta es disposa a preparar la seva gira per
“Les Amèriques” assajant, amb l’ajuda del públic, escenes d’algunes de les obres més representatives del Segle d’Or.
Es tracta d’un espectacle molt participatiu i divertit, dirigit a tots
els públics, amb molt de ritme, molta fantasia, que utilitza totes
les tècniques que caracteritzen el Teatre del Finikito: la música, la
dansa, la improvisació, la utilització de la màscara i la pantomima.

19.30 h
Santanyí
Ses Cases Noves
Gratuït
Regidoria de Cultura

Inauguració de l’exposició MARITIM de Barbara Schastok.
A la sala Maria Suau de Ses Cases Noves.
Romandrà oberta fins dia 30 d’abril.

20.30 h
Santanyí
Teatre Principal
Gratuït
www.ticketib.com i a
taquilla 30 min abans
Lausa
Regidoria de Cultura

Cosme Aguiló ens presentarà el llibre d’anècdotes d’August
Bover, barceloní, doctor en Filologia Romànica, escriptor, poeta
i membre numerari de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis
Catalans.
El llibre és un aplec de 131 anècdotes dividit en tres blocs on trobarem divertides narracions de temàtica i procedència diverses.
N’hi ha de caire lingüístic o també protagonitzades per catalans
fora dels territoris de llengua catalana. Són petits fragments de
vida contats com a reals amb un toc divertit i humorístic.

Aquest espectacle, a càrrec de l’Escola de Música Adagio de Cala
d’Or i l’Associació Cultural s’Heura, consisteix en un conte amb
activitats musicals on trobareu una combinació d’elements que
el fan un material interessant per treballar interdisciplinàriament. Per una banda, una història en la qual aprendrem la
importància de l’amistat, dels valors i de tenir cura del medi
ambient. Per l’altra, unes cançons amb les quals aprendrem el
tarannà dels personatges i alhora que també ens permetran escoltar diferents tipus d’estils musicals.

Concert benèfic:

Ona i les ulleres màgiques

17.00 h
Santanyí
Biblioteca Municipal
Gratuït
Biblioteca Municipal
i regidoria de Cultura

Per a públic familiar a partir de 4 anys
amb inscripció prèvia a la biblioteca.
(Al telèfon 971653394 o a
bibliosantanyi@ajsantanyi.net).

N’Ona té unes orelles grans i gràcies a la metàfora «orelles de
papallona» que li donen les seves mares, aconsegueix que qualsevol crítica es transformi en una metàfora màgica.
A l’escola arriba una nina nova, que no li posarà les coses gens
fàcil, però ella sempre troba una resposta positiva i molt imaginativa per fer front a les burles. Les mares, preocupades, li
donaran unes ulleres màgiques que li faran entendre els sentiments amagats dels altres, i que les persones moltes vegades no
diuen el que pensen, ni pensen el que diuen.

MAR’22

26
Dissabte

Teatre infantil:

En Pere
i el peixet captiu

Contacontes musicat:

11.30 h
Santanyí
Teatre Principal
Donatiu: 8€
www.ticketib.com i a
taquilla 30 min abans
Escola de Música
Adagio de Cala d’Or
Regidoria de Cultura

27

24

Dijous

Palma Gospel Singers

20
Diumenge

19.30 h
Santanyí
Església parroquial
de Sant Andreu
Donatiu: 10€
www.ticketib.com i a
taquilla 30 min abans
Unitat Pastoral del
terme de Santanyí

Concert solidari de Palma Gospel Singers, dirigit per Rafa
Fiol, a favor de Càritas de la Unitat de Pastoral del Terme de
Santanyí.

18.00 h
Santanyí
Teatre Principal
Nins i jubilats:2€,
Adults: 3€, -4 anys: 0€
www.ticketib.com i
a taquilla 30 min abans
Regidoria de Cultura

En el fantàstic món de Kumandra, humans i dracs van viure
junts fa molt temps en perfecta harmonia. Però quan unes
forces del mal van amenaçar el territori, els dracs es van
sacrificar per a salvar a la humanitat. Ara, 500 anys després,
aquestes mateixes forces malignes han tornat i Raya, una
guerrera solitària, haurà de trobar a l’últim i llegendari drac
per a reconstruir un món destruït i tornar a unir al seu poble.
Apta per a tots els públics. Durada 114 minuts

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

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.
- Aforament limitat a tots els actes.

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

Recorda, al contenidor blau! gràcies

Cinema:

Raya y el último dragón

Diumenge

