Cinema:

16

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

La Maya i el Willy s’embarquen en una nova aventura secreta
on hauran de tenir cura d’un ou sagrat. Els dos amics, s’uniran a l’Arnie i al Barney per tornar l’ou misteriós al seu lloc,
però quan l’ou es trenca, la Maya i el Willy s’hauran d’enfrontar a una gran responsabilitat: tenir cura d’una formiga
princesa, petita i juganera.
Apta per a tots els públics. Duració: 84 minuts

17

V
V

Dins el Festival s’Illo s’inclou l’obra dirigida per Jeroni Obrador, Ànima. Es tracta d’una obra de teatre que t’acosta la tècnica actoral més innovadora en un espectacle que et permet
aprendre del teu cos durant la funció. L’obra et permet gaudir
de 7 escenes poètiques amb textos propis, d’Antònia Vicens
o de Pau Vadell, on tota la família ens convertim en actors i
aprenem a connectar junts emocionalment.
És la darrera oportunitat de veure l’obra a Mallorca, abans
d´anar a Xile a muntar-la amb professionals d´allà.

Divendres

Concert:

Conferència:

Llengua de signes

Onward

La abeja Maya.
El orbe dorado

Ànima

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

Dijous

Cinema:

The Jazz Fingers

5

Teatre: Art

Club de lectura santanyiner en el qual es fa una lectura acurada dels autors actuals.
Activitat coordinada per Joan Pons Bover.

Diumenge

20.30 h
Santanyí
Teatre Principal
10 €
www.ticketib.com i
a taquilla 30 min abans
Festival s’Illo
Regidoria de Cultura

Teatre:

El talent de Mr. Ripley
de Patricia Highsmith

19.30 h
Santanyí
Biblioteca Municipal
Biblioteca Municipal

12

Divendres

4

Diumenge

Club de lectura:

DES‘21
10
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Dissabte

Dimecres

Els músics que formen aquest projecte
són: Enric Fuster, batería; Llorenç Barceló,
orgue Hammond; Joan Garcias, contrabaix; Miquel A. Rigo, saxo tenor; Tomeu
Garcias, trombó; Pep Garau, trompeta.

The Jazz Fingers neix al voltant de l’any 2013 a Mallorca, arran de l’admiració i l’estima que senten sis joves músics pel
jazz. L’objectiu d’aquesta formació és oferir la qualitat i l’espontaneïtat del jazz, tant des dels estàndards fins a les composicions pròpies que beuen directament dels grans mestres. Aquest concert forma part d’un cicle de concerts on es
recaptaran fons per a l’Associació cultural i musical s’Escat,
destinada a promoure la música en viu i a potenciar les noves
generacions de músics.

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 un món de fantasia habitat per elfs, fades, trols, pegassos
i unicorns, dos germans elfs adolescents, Ian i Barley Lightfood, reben una carta i un objecte màgic que el seu pare, mort
quan eren petits, els havia llegat. Els nois s’embarquen en
una aventura trepidant per esbrinar si la màgia encara
existeix i així poder passar un dia amb el seu pare.
Apta per a tots els públics. Duració: 102 minuts

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

En el cicle d’activitats Superem el mite de Babel, en el marc de
la celebració del Dia Europeu de les Llengües, podem trobar
la conferència “Llengües de signes, tan visuals com invisibles”. La conferència serà a càrrec de l’especialista en llengua
de signes espanyola, Magdalena Vadell, persona sorda, activa en el moviment associatiu i professional de l’àmbit de la
comunitat sorda i de la llengua de signes (Red LSE), que ens
farà una aproximació sociolingüística a la llengua de signes al
nostre territori.

20.00 h
Santanyí
Teatre Principal
8€
www.ticketib.com i
a taquilla 30 min abans
Regidoria de Cultura

Mai som Tots presenta ART, una obra de Yasmina Reza.
En Sergi ha comprat un quadre modern per una gran suma
de doblers. En Marc odia el quadre i no pot creure que al seu
amic li pugui agradar una obra així. En Felip intenta posar pau
entre ells dos.
Si la teva amistat està basada en un mutu acord tàcit, què
passa quan una persona fa quelcom completament diferent
i inesperat? La pregunta és: ets qui creus que ets o ets qui els
teus amics creuen que ets?

DES’21

Concert de Nadal

L’última mort de
Marta Cincinnati

Cicle Audi Spirits:

Moltes vegades la música culta ha begut de la música popular. En aquest concert coincidiran l’una i l’altra. Es combinaran cançons de Nadal, músiques populars eivissenques
i malorquines i poemes musicats d’Antoni Vidal Ferrando i
Marià Villangómez, entre d’altres. Podreu gaudir amb el grup
format per Entreveus, la cantant Inès Mas i Victorí Planells
(un dels fundadors del grup eivissenc UC), d’un concert variat en el qual l’Orgue de Jordi Bosch compartirà protagonisme
amb les veus i altres instruments.

Festes de la Immaculada d’es Llombards
Dissabte

4

Inauguració de l’exposició de l’artista Francisco de la Hoz,
a les 19.00 h al local parroquial d’Es Llombards. Romandrà
oberta de dia 5 a dia 12 de desembre, de 17.00 a 20.00 h.

Apta per a tots els públics. Duració: 89 minuts

Els actors Guillem i Dani ens faran passar una estoneta ben
divertida amb el follet Noel i el patge reial. Ens contaran contes i històries del Pare Noel i dels reis d´Orient. Cantarem,
riurem i segur que ens ho passarem d´allò més bé!
Per a tots els públics amb inscripció prèvia a la biblioteca.
(Al telèfon: 971653394 o a bibliosantanyi@ajsantanyi.net).

10

Divendres

És petit però pesa,
història d’es Llombards

Els Croods miren de trobar un nou lloc on viure. Per aquest
motiu, la primera família prehistòrica explora el món, per
trobar-hi una nova llar. Troben un paradís idíl·lic, però el lloc
amaga una sorpresa: hi ha una altra família que ja hi viu, i no
són de la mateixa època.

17.00 h
Santanyí
Biblioteca Municipal
Biblioteca Municipal
Departament de Cultura, Patrimoni i Política
Lingüística del Consell
de Mallorca

Presentació del segon conte:

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

Presentació del número dos del conte “És petit però pesa,
història d’es Llombards”, a les 19.00 h a l’església d’es
Llombards. Amb les il.lustracions de Llorenç Garrit i el text
de Joan Nadal.

Des de l’àrea de Cultura de
l’Ajuntament de Santanyí us
desitjam unes molt bones festes de
Nadal i un any 2022 ple de
felicitat i de cultura.

Recorda, al contenidor blau! gràcies

Los Croods:
una nueva era

Cinema:

27
Dilluns

Donatiu: 5 € (Aniran destinats
al manteniment i la restauració
de l’Orgue de Jordi Bosch).

Francisco de la Hoz

26
Diumenge

Tot i que la donaven per extingida a Cincinnati l’any 1914,
Marta (darrer exemplar de colom migrador) va de país en país
fugint de Pelegrí Hawks Falcó, qui té com a objectiu matar a la
jove. A mesura que Falcó s’apropa a Marta, les relacions entre
els familiars es van enverinant i el poble es converteix en un
ambient cada vegada més asfixiant. A partir d’un malentès
familiar que causarà un enfrontament local, se desenvolupa
aquesta obra que esdevé una forta crítica al conflicte humà.
Serem capaços, com a humans, de no exterminar el colom?

19.00 h
Santanyí
Església de
SantAndreu
5€
www.ticketib.com
Comissió de l’Orgue
Regidoria de Cultura

Inauguració de l’exposició de

(Vegeu-ne programes a part).

19.00 h
Santanyí
Teatre Principal
10€
www.ticketib.com i
a taquilla 30 min abans
Festival s’Illo
Regidoria de Cultura

El follet Noel
i el patge reial

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

19
Diumenge

Teatre:

Mercadet de Nadal i
Inauguració del Betlem

17.00 h
Santanyí
Plaça Major / Sala
Bússer
Regidoria d’Educació
i Joventut

19
Diumenge

Actuació:

18
Dissabte

