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A les 18.00 h
Diumenge 1

“Abominable”
Al Teatre Principal de Santanyí

Cinema: 

Quan l'adolescent Yi es troba amb un jove 
yeti al sostre del seu edifici d'apartaments a 
Xangai, ella i els seus amics Jin i Peng el 
nomenen Everest, i emprenen una recerca 
èpica per reunir la criatura màgica amb la 
seva família en el punt més alt de la Terra. 
No obstant això, el trio d'amics haurà 
d'enfrontar a Burnish, un home ric que 
intenta capturar un yeti ... Abominable és 
l ' ú l t im de  la  d iv i s ió  d ' an imació  
Dreamworks. Els autors de Com ensinistrar 
un drac busquen aquí una fórmula similar, 
aquest cop ambientada a la nostra actualitat i 
mirant cap a la Xina.

Preu: Nins i jubilats: 2 €. Adults: 3 €. 
Menors 4 anys: 0 €

Apta per a tots els públics

Durada: 97 minuts.
Organització: Regidoria de Cultura de 
l'Ajuntament de Santanyí



A les 19.30 h
Dimecres 4Acte commemoratiu  Dia de la Dona

Al Teatre Principal de Santanyí
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que provoca la menopausa

A càrrec de Maria Pia Cordero Leon, 
comare del Centre de Salut de Santanyí.

Lectura del manifest 
a càrrec de Ricarda Vicenç Schluhe, 

regidora de la Dona i Igualtat 

i, seguidament conferència:

Consells per minimitzar els efectes 

Dimecres 4 de març, a les 19.30h
al Teatre Municipal de Santanyí
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Regidoria d’Igualtat i la Dona

Organització: Regidoria d’Igualtat i la Dona



Divendres 6
A les 19.30 h

Al Teatre Principal de Santanyí

Presentació de la nova novel·la d'Antoni 
Vidal Ferrando Quan el cel embogeix

Organització: Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Santanyí

A càrrec de Bernat Nadal, Joan Pons, Pau Vadell i l'autor. Ricarda Vicens, la 
regidora de cultura, farà la presentació i Maria C. Pons, la batlessa, tancarà 
l'acte.



A les 11.00 h
Dissabte 7

A l'Escola Municipal de Música de Santanyí
Gratuït
Taller de piano (Obert a tothom)

Organització: Regidoria d'Escoles i Bandes de Música del terme de Santanyí



Organització: Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Santanyí

A les 18.00 h
Diumenge, 19Cinema: 

“Padre no hay más que uno”
Al Teatre Principal de Santanyí

És clar que Javier s'haurà d'enfrontar a la 
caòtica realitat que suposa quedar-se sol 
amb els seus cinc fills, quan la seva dona 
decideixi anar-se'n de viatge i deixar-lo sol 
amb ells. La caòtica situació que això 
provoca a casa, tot un exercici pràctic de 
conciliació familiar, donarà lloc al desastre 
més absolut. Això sí, els donarà l'oportunitat 
als pares i fills de conèixer-se i gaudir per 
primera vegada. Serà una experiència que 
canviarà les seves vides per sempre.

Sinopsi: Javier (Santiago Segura) és un pare 
de cinc fills, d'entre quatre i dotze anys. Una 
mena de 'marit-cuñao "que, sense ocupar-se 
en absolut del que suposa la cura de la casa i 
dels nens, sap perfectament el que cal fer, 
encara que contínuament regala a la seva 
dona frases del tipus:" no et posis nerviosa ", 
perquè considera que la seva desbordada 
dona s'ofega en un got d'aigua.

Durada: 95 minuts.
Tots els públics

Preu: Nins i jubilats: 2 €. Adults: 3 €. 
Menors 4 anys: 0 €

Organització: Regidoria de Cultura de 
l'Ajuntament de Santanyí

A les 18.00 h
Dissabte 7MSO presenta 

Caputxeta, el Musical de Rafel Brunet
Al Teatre Principal de Santanyí

Un pastor arriba al seu poble avisant que 
hi ha un llop a prop de la Vila. Aquest llop 
és de sobte el causant de tots els mals i 
problemes que hi ha a la Vila. El 
Capdevila decideix prendre mesures per 
desfer-se del llop. Caputxeta ha d'anar a 
dur el dinar a la seva padrina que viu 
enmig del bosc. La seva mare li 
encomana que no parli amb ningú i que 
no surti del camí. Malauradament 
Caputxeta es troba amb el llop. Caputxeta 
es queda encisada pel magnetisme que 
desprèn el llop, es posa a xerrar amb ell i 
el malvat llop fa que Na Caputxeta deixi 
el camí i vagi per una drecera a casa de la 
seva padrina. 

Espectacle familiar per a tota la família. 
Una explosió de colors per als ulls d'un 
nin. La connexió amb el nin interior per 
un adult.

Preu:15 € 



A les 18.00 h
Diumege 8

“Una cuestión de género”
Cinema: 

Al Teatre Principal de Santanyí

Pel·lícula biogràfica que dirigeix la 
realitzadora Mimi Leder (The Leftovers, 
Shameless) i que protagonitza Felicity Jones 
(Rogue One: Una història de Star Wars) com 
Ruth Bader Ginsburg. Completen el 
repartiment Armie Hammer (Call Em by 
Your Name), Justin Theroux (Maniac), 
Stephen Root (Barry), Sam Waterston (El 
cas Sloane) i Kathy Bates (American Horror 
Story).

Inspirada en la història real de Ruth Bader 
Ginsburg (Felicity Jones), una jove 
advocada i mare de família. Ruth, al costat 
del seu marit l'advocat Martin Ginsburg 
(Armie Hammer), va canviar el curs de la 
història amb un singular cas sobre 
discriminació de gènere que va obrir el camí 
per a la igualtat en els tribunals.

Apta per a tots els públics. Especialment 
recomanada per al foment de la 
igualtat de gènere

Preu: Gratuït

Durada: 121 minuts.
Organització: Regidoria d’Igualtat i de 
la Dona de l'Ajuntament de Santanyí



A les 19.30 h
Divendres 13

El espacio de lo invisible
Inauguració de l'exposició de Cris Pink

A la Sala Bússer de l'Ajuntament de Santanyí

Organització: Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Santanyí i Biblblioteca 
Municipal de Santanyí

Patrocini:

Organització: Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Santanyí

imatge



Dissabte 14
A les 20.30 h

Concert música del s. XX:

Al Teatre Principal de Santanyí
Samanidis & Skjønhaug

Organització: Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Santanyí

Hi intervindran: Ricarda Vicens, regidora de Cultura de 
l'Ajuntament de Santanyí; Sebastià Portell, escriptor; 
Catalina Obrador, del Comando Cotorra; Maria Muntaner, 
editora; i l'autora de l'obra. Clourà l'acte Maria Pons, 
batlessa de Santanyí.Presentaran el seu nou treball, el tercer, "The Sky above the Roof". Escoltareu 

cançons elegides amb cura i amb ganes de compartir alegrament la seva bellesa, de 
compositors com Samuel Barber, Benjamin Britten, Kurt Weill i Ralph Vaughan 
Williams, totes adaptades per a la seva formació musical.

Samanidis & Skjønhaug és la trobada un poc improbable de Irina Cotseli, veu i 
piano, i Christian Hoel Skjønhaug, contrabaix, un diàleg musical entre Grècia i 
Noruega, Nord i Sud, entre musica popular, clàssica i improvisació.
Viuen actualment a Mallorca, i des que varen començar a col·laborar als principis 
de 2017, duen realitzats tres àlbums i més de vuitanta concerts, a Mallorca, Polònia 
Suïssa i Grècia. 

Preu: 5 €



Dissabte,  25
A les 20.30 h

Concert  de Toni Frontiera acompanyat 
del Grup Revival
Al Teatre Principal de Santanyí

Preu: 10 €
Organització: Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Santanyí

Diumenge 15
A les 18.00 h

Cinema: 
“La familia Addams”
Al Teatre Principal de Santanyí

Torna la peculiar i macabra família Addams. 
Un clan liderat per Morticia, diabòlicament 
devota del seu espòs i fills, i Gómez, un 
elegant i sinistre pare, apassionadament 
enamorat de la seva esposa. Els seus fills són 
Dimecres, una brillant i sinistra adolescent 
amb molt d'enginy, i Pugsley, un 
amenaçador nen de deu anys a què li encanta 
qualsevol mena de maldat que pugui trobar. 
A més, la família es completa amb l'alegre i 
caòtic oncle fètida i l'àvia Addams, a la qual 
li encanta que els seus néts gaudeixen de les 
seves galetes en forma de ratpenats i 
calaveres. Això sí, en aquesta ocasió hauran 
de fer front a una arxienemiga: Margaux 
Needler.

Preu: Nins i jubilats: 2 €. Adults: 3 €. 
Menors 4 anys: 0 €

No recomanada per a menors de 7 anys

Durada: 87 minuts.
Organització: Regidoria de Cultura de 
l'Ajuntament de Santanyí



Dimarts 17
A les 17.30 h

A la Biblioteca Municipal de Cala d'Or

Sa Jaia Corema a càrrec de Conte Contat

Organització: Biblioteca Municipal de Cala d’Or

Patrocini:

Per a públic infantil i familiar a partir de 5 anys



A les 20.00 h
Dimecres 18Club de Lectura Poètic Santanyí

 “Auguris d'innocència”  de Patti Smith
A la Casa Museu Blai Bonet

Vegeu-ne programes a part

Club de lectura santanyiner on es fa una lectura acurada dels autors actuals.
Activitat coordinada per Joan Pons Bover i amb la presència de la traductora 
Laia Malo.
Col·laboració: Ajuntament de Santanyí.
Organització: Casa Blai Bonet. Centre de Poesia - Fundació Mallorca Literària



A les 19.00 h
Divendres 20

A l'Escola Municipal de Música de Santanyí
de l'EMMS
Audició d'alumnes Aula de Metall 

Organització: Regidoria d'Escoles i Bandes de Música del terme de Santanyí

Organització: Regidoria d'Escoles i Bandes de Música del terme de Santanyí



Organització: Regidoria d'Escoles i Bandes de Música del terme de Santanyí

A les 18.30 h
Dissabte 21Audició d'alumnes de l'EMMS

A l'Escola Municipal de Música de Santanyí



A les 20.00 h
Dissabte 21AUDI ESPIRITUS - Concert de Quaresma

A l'església Parroquial de Sant Andreu 

Dissabte 25
A les 11.00 h

Estudi Zero Teatre ens presenta 
El follet groguet 
A la Biblblioteca Municipal de Santanyí

Patrocini: Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüistica

BACHrroc Ensemble, presenta:

Preu: Gratuït

Concert de quaresma: Durant aquest període 
els fidels són cridats a reforçar la seva fe 
mitjançant diversos actes de reflexió. És un 
temps, doncs, d'introspecció i observació 
interior. No és un temps trist, si no més bé 
meditatiu i de recolliment. Dins aquets 
context, l'Associació de Música de Llevant 
amb la seva franquícia, “BACHrroc 
Ensemble” presenta aquesta programació 
musical, d'acord amb el temps litúrgic present. En el concert sentirem un 
repertori íntegre d'obres sacres del Pare Antoni Vivaldi.

STABAT MATER 

NISI DOMINUS RV 608 

Durada: Aprox 60 minuts

SIMFONIA “AL SANTO SEPOLCRO” RV 169 

William Towers, contratenor 

STABAT MATER RV 621 
Antonio Vivaldi 

Patrocini: Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Santanyí
Organització: Parròquia de Sant Andreu



A les 18.00 h
Diumenge, 22Cinema: 

Al Teatre Principal de Santanyí
“Maléfica: Maestra del mal”

Una nova aventura de fantasia. Diversos 
anys després, continua la relació entre la 
vilana Malèfica i la princesa Aurora. El 
complex vincle entre la malvada fada de 
grans banyes i la jove que serà la futura 
reina evoluciona, mentre les dues fan 
noves aliances i s'enfronten a diferents 
adversaris, sense oblidar-se de protegir 
les criatures màgiques que resideixen en 
el seu regne.

Durada: 118 minuts.
Organització: Regidoria de Cultura de 
l'Ajuntament de Santanyí

No recomanada per a menors de 7 anys

Preu: Nins i jubilats: 2 €. Adults: 3 €. 
Menors 4 anys: 0 €



Casa de Cultura · Santanyí

Dijous 26
A les 20.00 h

A la Casa de Cultura Ses Cases Noves

Presentació de la novel·la 39º a l'ombra 
d'Antonia Vicens 

Patrocini: Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüistica

Per a públic infantil-familiar.
Organització: Biblioteca Municipal de Cala d’Or

Hi intervindran: Ricarda Vicens, 

regidora de Cultura de l'Ajuntament de 

Santanyí; Sebastià Portell, escriptor; 

Catalina Obrador, del Comando 

Cotorra; Maria Muntaner, editora; i 

l'autora de l'obra. Clourà l'acte Maria 

Pons, batlessa de Santanyí.

Organització: Regidoria de Cultura 

de l'Ajuntament de Santanyí

Organització: Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Santanyí



A les 20.00 h
Divendres 27

d'Andreu Maimó Pintura
A la Casa de Cultura Ses Cases Noves

Inauguració de l'exposició 

Organització: Regidoria d'Escoles i Bandes de Música del terme de Santanyí

imatge

Organització: Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Santanyí



Organització: Biblioteca Municipal de Santanyí

Dissabte, 21, a les 11,00 h
Ma Liang, La història del pinzell màgic a càrrec de Blanca Alonso 
(Colorín-Coloradas)
Per a públic infantil i familiar a partir de 5 anys
A la Biblioteca Municipal de Santanyí

Patrocini: Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de 
Mallorca

A les 11.00 h
Dissabte 28

A la Biblioteca Municipal de Santanyí

La princesa que feia llaüts. A càrrec de 
Cecilia A. Gimenez (LA FADA DESPISTADA)

Organització: Biblioteca Municipal de Santanyí

Patrocini:

Per a tots els públics. 



Recomanada per a: 

Tots els públics.

Ens faran riure i ens 

faran pensar.

Una comunitat de veïnades que tenen un problema molt gran amb els residus 

que produeixen i que 

llencen a terra sense 

control. Uns problemes 

que tracten de resoldre 

amb reunions a les 

quals els retrets i les 

acusacions estan a 

l'ordre del dia.

Preu: Donatiu 5€

Llengua: Castellà 

Sinopsi: Comèdia crítica que tracta problemes actuals de caràcter mundial 

representada pels diferents personatges representatius de la nostra societat 

actual.

Diumenge 29
A les 20.00 h

A les 19.00 h

Dissabte 28Teatre de Cala d'Or - Nivell 3
presenta Marujas
Al Teatre Principal de Santanyí

Organització: Regidoria d'Escoles i Bandes de Música del terme de Santanyí

Col·laboració: Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Santanyí
Organització: Teatre Cala d’Or

Llengua: Castellà 
Recomanada per a: Tots els públics.
Preu: Donatiu 5€



A les 19.00 h
Diumenge 29Concert de Pasqua de la Banda Municipal de 

Música de Santanyí "La Divina Comèdia"
A l'església  de Cala Figuera

Organització: Regidoria d'Escoles i Bandes de Música del terme de Santanyí

29 de març concert de pasqua de la Banda Municipal de Música de Santanyí
"La Divina Comèdia" a l'església de Cala Figuera a les 19 hores
(al concert de la Banda t'enviaré el cartell perquè surti igual al Santanyí cultural)



Del 14 al 28
d’abril

Classe Magistral de Clarinet
Amb el clarinetista Felix-Andreas Genner
A l'Escola Municipal de Música de Santanyí

Organització: Regidoria d'Escoles i Bandes de Música del terme de Santanyí

EL clarinetista Felix-Andreas Genner de la Tonhalle-Orchester de Zürich i 
professor de repertori orquestral de la UA de Zúrich.
Oberta la inscripció fins dia 3 d'abril
Per més informació  emusica@ajsantanyi.net

mailto:emusica@ajsantanyi.net


Diumenge 10
de maig

A l'Escola Municipal de Música de Santanyí
Santanyí 2020
Trobada de Flauta  Travessera 

Organització: Regidoria d'Escoles i Bandes de Música del terme de Santanyí

Amb la participació del flautista- pedagog convidat Wil Offermans.
Oberta la inscripció fins dia 8 d'abril.
Per més informació  emusica@ajsantanyi.net

mailto:emusica@ajsantanyi.net


Carrer s’Aljub, 22 - Tel.: 971 163 295
Casa de Cultura Ses Cases Noves

Escola Municipal de Música
Carrer de Palma, 29 - Tel.: 971 65 42 62

Biblioteca Municipal de Cala d’Or Tel.: 971 648 487
Biblioteca Municipal de Santanyí Tel.: 971 653 394

VENDA D'ENTRADES DEL TEATRE

TAQUILLA (CARRER BISBE VERGER, 38 )

  646 776 837, E  B   S  
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Casa de Cultura · Santanyí

Escola Municipal de Música de Santanyí

Recorda, al contenidor blau!, gràcies

imatge


