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Diumenge 4
A les 18.00 h

Cinema: 
“Richard Jevell"”
Al Teatre Principal de Santanyí

Divendres 31
A les 20.30 h

Presentació als mitjans de comunicació de 
Los Bravos
Concert assaig Leyenda y futuro, 1966 – 2020
Al Teatre Principal de Santanyí

Richard Jewell era un guàrdia de seguretat 
en els Jocs Olímpics d'Atlanta 1996, el qual 
va descobrir una motxilla amb explosius al 
seu interior i va evitar un nombre major de 
víctimes a l'ajudar a evacuar l'àrea poc abans 
que es produís l'esclat. Al principi se li va 
presentar com un heroi la intervenció va 
salvar vides, però posteriorment Jewell va 
passar a ser considerat el sospitós número ui 
va ser investigat com a presumpte culpable.

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

No recomanada per a menors de 12 anys

Durada: 131 minuts.

Compra d'entrades: A la taquilla del 
teatre i www. ticketib.com
Organització: Regidoria de Cultura de 
l'Ajuntament de Santanyí

A la taquilla del teatre i www. ticketib.com



Diumenge 4
A les 20.00 h

Quart concert del VIII Festival Internacional 
de Música Vila de Santanyí 2020
Andrés Céa Galán, orgue
A l'església parroquial de Sant Andreu de Santanyí

Preu: 0 euros

Compra d'entrades a www.ticketib.com
Organització:  Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Santanyí i Aulos.

http://www.ticketib.com/


Dissabte 10
i Diumenge 11

A les 20.30 h

La Cia. Teatrèmol estrena
La marca de Caín 
Al Teatre Principal de Santanyí

SINOPSI: 
Samu i Guida, dos joves enamorats, han començat una 

vida junts vivint a un pis. Tenen salut, feines estables i 

expectatives de matrimoni i fills. És curiós com tot allò 

que consta tant d'esforç i anys en construir, és molt fàcil 

de d'esfondrar amb una notícia, i és que de vegades el 

viatge cap a la felicitat, té returades que ens deixen una 

marca.
Castellà
Director i guionista: Alex Tejedor

Actors: Guiem Juaneda, Laura Andujar, Joan 

Forteza i Marina Font

Escenografia: Jordi Fus

Preu: 12 € - Compra d'entrades a la plataforma de venda online: Entradium i 

als punts de venta: Sa Floristeria, Miramà, Can Bordoy i a Sa Talaia (els 

dimarts i divendres de 9 a 14h).

Organització: Tshock Cultura Emocional, Festival s'Illo i Associació 

Espectadors Illo.
Col·laboració: Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Santanyí.



Diumenge, 19
A les 18.00 h

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

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.
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.

Preu: Nins i jubilats: 2 €. Adults: 3 €. 
Menors 4 anys: 0 €
Tots els públics
Durada: 95 minuts.
Organització: Regidoria de Cultura de 
l'Ajuntament de Santanyí

Diumenge 11
A les 18.00 h

Cinema: 
“Mujercitas”
Al Teatre Principal de Santanyí

Amy, Jo, Beth i Meg són quatre germanes 
en plena adolescència, que viuen amb la 
seva mare en una Amèrica del Nord que 
pateix llunyanament la seva Guerra Civil. 
Amb les seves variades vocacions 
artístiques i anhels juvenils, descobriran 
l'amor i la importància dels llaços 
familiars.

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

Per a tots els públics

Durada: 135 minuts.

Compra d'entrades: A la taquilla del 
teatre i www. ticketib.com
Organització: Regidoria de Cultura de 
l'Ajuntament de Santanyí



Dijous 15
A les 20.00 h

Presentació del llibre La diabòlica secta 
colombina de Guillem Morro
A la Casa de Cultura Ses Cases Noves

Hi intervendran: La regidora 
de Cultura, Ricarda M. Vicens, 
que obrirà i tancarà l'acte; 
l'autor del llibre, Guillem 
Morro,  que en farà  la  
presentació.

Organització:  Regidoria de 
Cultura de l'Ajuntament de 
Santanyí



Diumenge 18
A les 18.00 h

Cinema: 
“Hasta que la boda nos separe”
Al Teatre Principal de Santanyí

Marina és una de trenta anys que es guanya 
la vida organitzant casaments. A diferència 
dels seus clients, ella gaudeix d'una vida 
sense lligams ni compromisos, fins que una 
nit coneix a Carlos, un afer més per a ella i un 
moment de debilitat per a ell. Perquè ell té 
nòvia: Alexia, una jove perfecta i amiga 
d'infància de Marina. Quan Alexia 
descobreix la targeta de visita de Marina 
entre les coses de Carlos, ho interpreta com 
una proposta de matrimoni i diu que sí 
immediatament.

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

No recomanada per a menors de 16 anys

Durada: 110 minuts.

Compra d'entrades: A la taquilla del 
teatre i www. ticketib.com

Organització: Regidoria de Cultura de 
l'Ajuntament de Santanyí



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

Dijous 22
A les 18.30 h

DANSA
“MiraMiró”
Al Teatre Principal de Santanyí

FITXA ARTÍSTICA
Direcció artística: Catalina Carrasco 
Assistència dramaturgia: Pau Bachero
Direcció tècnica: Gaspar Morey
Interpretació: Astrid Schwegler, Catalina Carrasco i 
Gaspar Morey
Banda sonora: Kiko Barrenengoa
Videoanimació: Adri Bonsai
Disseny d'il·luminació: Manu Martínez
Disseny titella: Leo Alburquerque
Vestuari: Mulberry Spiral
Assistència veu: Aina Compte

SINOPSI
Un espectacle de dansa i animació de vídeo per als més petits,nascut de l'univers de 
Joan Miró. Una selecció de la seva obra gràfica emmarca la peça.
Els vius colors, les formes geomètriques i l'aparent “totipotència” de les “figures i 
personatges” estimulen la fantasia, suggerint que tot és possible.
Com per art de màgia les pintures adquireixen vida, transportant-nos a un cosmo-
univers imaginari: Una aventura plena de descobriments i sorpreses. 

Espectacle familiar recomanat a partir de 2 anys. Durada: 45 min.
Preu: 6 € per als menors de 12 anys i 10 € per la resta
Compra d'entrades: A la taquilla del teatre i www. ticketib.com

Organització: Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Santanyí

Direcció artísticaCatalina Carrasco
Assistència dramaturgia Pau Bachero
Direcció tècnicaGaspar Morey
Il·luminacióManu Martínez
Creació i interpretació Astrid SchweglerCatalina 
CarrascoGaspar Morey
Banda sonoraKiko Barrenengoa (Ha creat la banda sonora 
amb una cura exquisida, per a fer-la estimulant a les ments 
més joves)



Divendres 23
A les 20.00 h

Inauguració de l'exposició
50 anys de Foto Bordoy  de Jaume Bordoy
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



Diumenge 25
A les 18.00 h

Cinema: 
“Especiales"”
Al Teatre Principal de Santanyí

Bruno i Malik són dos amics que durant 
vint anys han viscut en un món diferent: 
el dels nens i adolescents autistes. A 
càrrec de dues organitzacions sense ànim 
de lucre, formen a joves perquè siguin 
cuidadors de casos extrems. D'aquesta 
m a n e r a  c r e e n  u n a  a s s o c i a c i ó  
excepcional ,  fora  de ls  entorns  
tradicionals, per a unes persones 
extraordinàries.

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

No recomanada per a menors de 7 anys

Durada: 115 minuts.

Compra d'entrades: A la taquilla del 
teatre i www. ticketib.com
Organització: Regidoria de Cultura de 
l'Ajuntament de Santanyí



Dissabte 31
A les 20.30 h

Dissabte, 31  d'octubre, a les 20,30 h 
La Cia Baal preestrena Test
Al Teatre Principal de Santanyí

Vegeu-ne programes a part

SINOPSI: L'obra TEST és una sinergia en 

directe de dansa, música i videocreació on 

les disciplines introdueixen l'audiència 

per tal que tothom es qüestioni la seva 

pròpia llibertat.

Direcció, composició musical i música 
en directe: Kiko Barrenengoa

Coreografia i interpretació: Catalina Carrasco
Creació videoart digital i projeccions en directe: Pedro Servera
Direcció tècnica i il·luminació: Gaspar Morey
Escenografia i vestuari: Elia Nedkov
Producció executiva : Victoria Kersul

Preu: 12 € - Compra d'entrades a la plataforma de venda online: Entradium i als 

punts de venta: Sa Floristeria, Miramà, Can Bordoy i a Sa Talaia (els dimarts i 

divendres de 9 a 14h).
Organització: Tshock Cultura Emocional, Festival s'Illo i Associació 
Espectadors Illo.
Col·laboració: Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Santanyí.



Diumenge 1
de Novembre
A les 18.00 h

Cinema: 
“Frozen II”
Al Teatre Principal de Santanyí

Dissabte 25
A les 11.00 h

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

Patrocini:

Patrocini: Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüistica

Per què va néixer Elsa amb poders 
màgics? La resposta li està trucant i 
amenaça el seu regne. Juntament amb 
Anna, Kristoff, Olaf i Sven emprendrà un 
viatge perillós i inoblidable. A 'Frozen', 
Elsa temia que els seus poders foren 
massa per al món; ara desitjarà que siguin 
suficients. Seqüela de "Frozen. El regne 
del gel" (2013), el film d'animació més 
taquiller de la història de cinema, 
guanyador de l'Oscar a la millor 
pel·lícula animada. Reuneix el mateix 
equip artístic i tècnic de l'original.

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

Per a tots els públics

Durada: 103 minuts.

Compra d'entrades: A la taquilla del 
teatre i www. ticketib.com
Organització: Regidoria de Cultura de 
l'Ajuntament de Santanyí



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

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

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

VENDA D'ENTRADES DEL TEATRE

TAQUILLA (CARRER BISBE VERGER, 38) 

WWW.TICKETIB.COM 
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Casa de Cultura · Santanyí

Escola Municipal de Música de Santanyí

Recorda, al contenidor blau!, gràcies
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