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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

Diumenge 1
de Novembre
A les 18.00 h

Cinema: 
“Frozen II”
Al Teatre Principal de Santanyí

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

Aforament limitat

Durada: 103 minuts.

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



Dissabte 7
A les 12.00 h

Lapislàtzuli i l'Àfrica
Un espectacle familiar de n'Aina Compte. 
Al Teatre Principal de Santanyí

Aforament limitat. 
Preu: 4 € nins i 6 € adults.
Punts de venda: Sa Floristeria, Can Bordoy, Sa talaia (dimarts i divendres de 
9 a 14 h) Watsapp – 647 154 507 . Venda online: Esntradium
Organització: Festival s'Illo i Tshock Cultura Emocional



Diumenge 8
A les 18.00 h

Cinema: 
“La nueva vida de Britt_Marie”
Al Teatre Principal de Santanyí

Britt-Marie (Pernilla August) és una dona 
de 63 anys que acaba d'abandonar un 
matrimoni de 40 anys i la seva llarga vida 
com a mestressa de casa. Decidida a no 
fer el mateix que els rutinaris veïns de 
Borg, el petit poble on viu, assumeix la 
impossible tasca d'entrenar a l'equip de 
futbol juvenil. Aquest desafiament serà el 
començament d'un viatge ple no només 
de lluites i desafiaments, sinó també de 
calidesa i amor. Després de tot, potser hi 
ha una oportunitat per a una segona 
oportunitat.

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

No recomanada per a menors de 7 anys

Aforament limitat

Durada: 94 minuts.

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

Divendres, 13 
i dissabte, 14

Divendres, 13 i dissabte, 14
IV Jornades d'Estudis Locals de Santanyí
Al Centre Cívic de la 3ª Edat de Santanyí 
(vora el Centre de informació Jove)

AFORAMENT LIMITAT - Per asistir a les jornades es prega que reservin a  :
jperello@ajsantanyi.net o al 971 65 30 02 ext-209

Divendres, 13
16.00 h Presentació de les Jornades a càrrec del president de Lausa, Sebastià A. 
Adrover i de la batlessa de Santanyí, Maria C. Pons.
16.30 h Ponència:
 Qué es va poder veure al teatre i per a què es va fer servir el local al llarg 
 del segle XX?
 A càrrec del doctor Cristófol-Miquel Sbert Barceló 
17.35 h a 20.00 h Comunicacions
Dissabte, 14
10.00 h a 12.30 h Comunicacions
13.00 h Cloenda

Organització: LAUSA Associació Cultural i la Regidoria de Cultura de 
l'Ajuntament de Santanyí 

jperello@ajsantanyi.net o al 971 65 30 02 ext - 209

mailto:jperello@ajsantanyi.net
mailto:jperello@ajsantanyi.net


Diumenge 15
A les 18.00 h

Max Teatro Musical ens presenta
FROZEN. El musical
Al Teatre Principal de Santanyí

Preu: 10 €
Aforament limitat
Compra d'entrades a www.ticketib.com i a la taquilla del teatre
Organització: Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Santanyí



Dijous 19
A les 19.30 h

CONFERÈNCIES I XERRADES
M. Antònia Salvà i cinc amistats epistolars
A la Casa Museu Blai Bonet

Conferència dins l'Any Salvà, a càrrec de Francesc Lladó.

Contacte Any Salva: bonet@mallorcaliteraria.cat
Organització: Fundació Mallorca Literària _ Casa Blai Bonet. Centre de 
Poesia.
Col·laboració: Ajuntament de Santanyí
Aforament limitat



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

Divendres 20
A les 19.30 h

Inauguració de l'exposició de Joan Tur
Les dones de ca nostra
A la sala Bússer 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)

Aforament limitat. Cada 5 minuts podran accedir un total de 10 persones.
Organització: Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Santanyí



Dissabte 21
A les 20 h

Lliurament del VIII Premi Vila de Santanyí
Francisco Bernareggi d'Arts Visuals 2020
A la Casa de Cultura Ses Cases Noves

Aforament limitat. Cada 5 minuts podran accedir un total de 20 persones.
Organització: Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Santanyí



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

Patrocini:

imatge

Diumenge 22
A les 18.00 h

Cinema: 
“Oro blanco”
Al Teatre Principal de Santanyí

Inga, una agricultora de mitjana edat, es 
rebel·la contra la poderosa cooperativa 
local. Intenta sumar suports entre els 
altres agricultors del lloc per denunciar la 
corrupció de la cooperativa, però es troba 
amb una sòlida resistència que l'obliga a 
desafiar la relació de dependència i 
lleialtat que vincula la comunitat amb el 
monopoli. Inga haurà d'utilitzar tots els 
seus recursos i tota la seva astúcia per 
desempallegar-se deL control de la 
cooperativa i aconseguir viure d'acord 
amb els seus principis.

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

No recomanada per a menors de 7 anys

Aforament limitat

Durada: 92  minuts.

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



Dimecres 25
A les 18.00 h

Dia Internacional per a l'eliminació de la 
violència contra les dones
Cinema: “Milleniun. Los hombres que no 
amaban a las mujeres”
Al Teatre Principal de Santanyí

Un ric industrial anomenat Henrik 
Vanger (Sven-Bertil Taube) contracta el 
periodista Mikael Blomqvist (Michael 
Nyqvist) perquè esbrini què va ser de la 
seva neboda Harriet, que va desaparèixer 
sense deixar rastre fa 40 anys. Adaptació 
al cinema de la primera part de la trilogia 
"Millenium" de l'escriptor suec Stieg 
Larsson.

Preu: Gratuït

Per a majors de 16 anys

Durada: 145 minuts.

Reserva d'entrades: A la taquilla del 
teatre i www. ticketib.com
Organització: Regidoria Regidora 
d'Igualtat i la Dona



Divendres 27
A les 20.00 h

Presentació del llibre Una vida per a la 
cultura. Bernat Vidal i Tomàs. Centenari 
del seu naixement (1918 – 2018)
Al Teatre Principal de Santanyí

Vegeu-ne programes a part

Intervendran: Ricarda Vicens, regidora de cultura; Antoni Vidal Ferrando, que 
farà la presentació; i la batlessa, Maria Pons, tancarà l'acte.

Aforament limitat. Per asistir es prega que reservin a: jperello@ajsantanyi.net o 
al 971 65 30 02 ext-209
Organització: Regidoria de Cultura de l'Ajuntament 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

Dissabte 28
A les 20.00 h

Lliurament dels premis Literaris Vila de 
Santanyí
Al Teatre Principal de Santanyí

A mossos de Francesc Pastor, guanyador del premi Bernat Vidal i Tomàs 
2020 de poesia.
El ball de les estornelles de Muriel Villanueva, guanyador del premi Antoni 
Vidal Ferrando 2020 de narrativa.
Intervendran: Ricarda Vicens, regidora de cultura; Francesc Pastor; Muriel 
Villanueva; i la batlessa, Maria Pons, tancarà l'acte.

Aforament limitat. Per asistir es prega que reservin a  : jperello@ajsantanyi.net o al 
971 65 30 02 ext-209
Organització: Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Santanyí



Diumenge 29
A les 18.00 h

Cinema: 
“La gallina turuleca”
Al Teatre Principal de Santanyí

Turuleca és una gallina singular. El seu 
peculiar aspecte deslliga les burles de la 
resta del galliner, fins que un dia, Isabel, 
una exprofessora de música, la porta a 
viure a la seva granja. Allà, feliç i en 
harmonia, la gallina descobreix el seu 
gran talent ocult amb l'ajuda d'Isabel: 
Turuleca no només pot parlar, sinó que 
canta com mai has sentit cantar a una 
gallina!

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

Per a tots els públics

Aforament limitat

Durada: 80 minuts.

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



Missa solemne en honor a Sant 
Andreu. Presidirà i predicarà Mn. 
Sebastià Taltavull Anglada, Bisbe de 
Mallorca. 

L'Agrupació Ordi Broix interpretarà 
el ball de l'Oferta. Intervenció de la 
Banda Municipal de Música de 
Santanyí.

Durant la missa hi haurà la 
presentació de la restauració de la 
imatge de la Mare de Déu del Roser 
sufragada pel Consell de Mallorca.

RECORDAU: L'aforament estarà 
limitat al 30 per cent que marca la llei 
durant la pandèmia als llocs de culte.

Dilluns 30
A les 11.00 h

Missa solemne en honor a Sant Andreu

A l’església  de  Sant Andreu



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


