19.30 h
Santanyí
Biblioteca Municipal
Gratuït
Biblioteca Municipal

Club de lectura santanyiner en el qual es fa una lectura acurada dels autors actuals.
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Amb Accent Gallec

Cicle Versud Poètica
Recital central:

A Poeta Analfabeta

20.30 h
Santanyí
Teatre Principal
Gratuït
Reserva d’entrades a:

20.30 h
Santanyí
Teatre Principal
Gratuït
Reserva d’entrades a:

www.mallorcaliteraria.cat

www.mallorcaliteraria.cat

Fundació Mallorca
Literària
Regidoria de Cultura

Projecció del documental “A poeta analfabeta” sobre la poeta gallega anarquista, punk, feminista i revolucionària Luz
Fandiño, dirigit per Sonia Méndez de Cósmica Producións.
Als seus 88 anys Luz és testimoni viu de les realitats més dures del segle XX, per ser dona, per ser emigrant, per ser pobre, per ser roja. Com entén el món aquesta poeta que malgrat li tremolin les mans escriu cada dia? Què la mou a fer
aquest esforç? Què la manté viva?

Fundació Mallorca
Literària
Regidoria de Cultura

Nova edició de la Trobada Poètica VERSUD, que propicia la
sinèrgia poètica d’autors en llengua catalana amb d’altres regions i llengües. Ens lliuram a la versió més viva i performativa de la poesia, duita dalt de l’escena i en diàleg amb altres
llenguatges artístics. La trobada d’enguany tindrà sonoritat
i ritme gallec. Recitaran els seus versos: Antón Lopo, Nuria
Vil i Jesús Castro, amb les mallorquines Antonina Canyelles
i Laia Malo.

V
V

Activitat coordinada per Joan Pons Bover.
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Cicle Versud Poètica
Projecció :

de Rosa Montero

Historia del Rey Transparente

1

Divendres

Dijous

Club de lectura:

JUNY’22

www.mallorcaliteraria.cat

Fundació Mallorca
Literària
Regidoria de Cultura

Amorante és el projecte en solitari d’Iban Urizar, que fa servir la música popular com a referència per a cantar des del
més profund. Bat edo Hiru (Un o Tres) és el títol del seu nou
disc, amb set cançons que completen un treball ombrívol,
fosc, però que alhora traspua bellesa. Les lletres, l’instrument i l’atmosfera triada per a cada ocasió es fusionen de
manera brillant per destacar aquest caràcter fosc del disc.

Teatre:
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

“Cruella” explora els rebels començaments d’una de les
vilanes més conegudes del cinema i famosa per la seva
elegància: Cruella de Vil. Ambientada al Londres dels anys
70, en plena revolució del punk rock, la pel·lícula mostra
a una jove estafadora anomenada Estella, així com la sèrie
d’esdeveniments que la porten a assumir el seu costat malvat i a convertir-se en l’estrident i venjativa Cruella.
No recomanada a menors de 12 anys. Durada 134 minuts.
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20.30 h
Santanyí
Teatre Principal
Entrada general 12 €;
Grups de 10 pax. 10 €
www.ticketib.com i
a taquilla 30 min abans
Regidoria de Cultura

Aquesta comèdia costumista i primaveral, recull les aventures de tres germanes d’edat estupenda en època de fer
panades. La darrera voluntat d’una tia difunta i els seus remenats en plena Setmana Santa les abocaran en cos i ànima
a una operació especial per salvaguardar la dignitat familiar
de Son Corró. La matatxinera senyora de Can Cirineu, un cap
de la màfia i dos lladres -bo i dolent- acompanyaran a les
protagonistes en unes situacions inimaginables però que a la
vegada també poden resultar la mar de familiars.

X Festival Internacional
de Música Vila de Santanyí

Cruella

Amorante

Cicle Versud Poètica
Concert:

20.30 h
Santanyí
Teatre Principal
5€
Compra d’entrades a:

10

Dissabte

Divendres

Concert:

5

Diumenge

A tocs de ciri

Dissabte

Cinema:

4
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Dimecres

20.00 h
Cala d’Or
Església de Santa
Maria del Mar
Gratuït
www.ticketib.com
Regidoria de Cultura

El Festival Internacional de Música Vila de Santanyí arriba a
la seva desena edició. En el primer concert del Festival, que es
durà a terme a l’església de Santa Maria del Mar de Cala d’Or,
intervindran la mezzosoprano Lorena Valero i el pianista Miquel
Estelrich.
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Nins i jubilats:2€,
Adults: 3€, -4 anys: 0€

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

Basat en un dels llibres infantils més populars d’Alemanya,
“Moonbound” conta la història del petit Pete que s’embarca en un viatge encantador juntament amb l’escarabat, el Sr.
Zoomzeman i Sandman per a rescatar a la seva germana petita
del malvat Moon Man.

20.30 h
Santanyí
Al pati de
Ses Cases Noves
Gratuït
www.ticketib.com
Regidoria de Cultura

La performance és un viatge poètic i visual que recull l’experiència de persones que transiten pel període gestacional amb vivències que la societat moltes vegades ignora o simplement amaga.

JUNY’22

Una nit amb Pau

Concert benèfic:

Lunáticos

Cinema:

18.00 h
Santanyí
Teatre Principal

19
Diumenge

Divendres

Performance de les
Moskitas Muertas

12
Diumenge

21.00 h
Santanyí
Al parking del Teatre
Principal
Donatiu: 10€
www.ticketib.com
Pere Pinya
Regidoria de Cultura
i l’Associació Espanyola
Contra el Càncer

Concert benèfic homenatge a Pau Donés, en el qual participaran:
Cor de l’EMMS i Coral del Bisbe Verger, Vicky Lerma, Guillem
Monserrat, Blai Vidal, Silke&Brahm, Pere Pinya i Jú.

Apta per a tots els públics. Durada 84 minuts

Philadelphia

Voices de Samanidis

Concert:

20.30 h
Santanyí
Al pati de
Ses Cases Noves
Gratuït
www.ticketib.com i
Regidoria de Cultura

Voices de Samanidis ens interpretaran cançons del Barroc italià i
anglès de compositors com Caldara, Pergolesi, Haendel, Scarlatti, Caccini, Purcell i Dowland.

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:

18.00 h
Santanyí
Teatre Principal
Gratuït

www.ticketib.com i
a taquilla 30 min abans
Regidoria d’Igualtat i
de la Dona

Un advocat homosexual busca ajuda legal després d’haver estat acomiadat injustament del bufet prestigiós on treballava.
L’excusa oficial és la incompetència, però el motiu real és la por
desmesurada a la malaltia que pateix: la sida.
No recomendada a menores de 13 anys. Durada 119 min
Acte organitzat en motiu del Dia Internacional de l’Orgull
LGTBI.

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

Recorda, al contenidor blau! gràcies

26
Diumenge

Cinema:

24
Divendres
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