Dissabte

1

22.00 h
Santanyí
Teatre Principal
2€
www.entradium.com
Sa Talaia
Regidoria de Cultura

cultural
Divendres

18.00 a 23.00 h
Santanyí
Centre de Santanyí
Regidoria de Cultura

III Centenari del naixament
del

Bisbe Verger

Torna una nova edició del Canal'Art, la nit de l'art de Santanyí, en
què els nostres carrers es transformen en un aparador artístic de
pintura, escultura, videoart, fotografía, ceràmica, etc., a través
d'un itinerari que recorre els espais culturals, galeries i comerços
del centre urbà mentre es gaudeix de música i espectacles en
directe.

7

20.00 h
Santanyí
Teatre Principal
Gratuït
www.ticketib.com
Regidoria de Cultura

Diumenge

9

10.30 h
Santanyí
Església Sant Andreu
Unitat Pastoral del
terme de Santanyí

III Centenari del naixament
del

Bisbe Verger

Regidoria de Cultura

Mostra de dues setmanes de residència. Peça de cine en directe
mitjançant una pel·lícula gravada i mostrada en temps real. Karla
Kracht és una artista internacional de primer nivell, reconeguda per
la seva peculiar manera de mostrar les seves històries mitjançant
escultures de personatges futuristes basats en el món ritual
ancestral. Sens dubte una obra que només es pot veure a teatres
internacionals i que ara és possible veure-la a Santanyí, gràcies a la
seva residència de creació a Sa Talaia.

Una obra d'humor i reﬂexió a parts iguals. Intervendrà: Ricarda
Vicenç, regidora de Cultura; l'artista i professor, Pato Conde; i
l'autor de l'obra Llorenç Garrit

Per commemorar el III Centenari del naixement del Bisbe Rafael
Josep Verger Suau, es durà a terme una missa d'acció de gràcies.
Presidirà l'acte mons. Rogelio Cabrera López, arquebisbe de la
Diócesi de Monterrey (Mèxic); i mons. Sebastià Taltavull, bisbe de
Mallorca. Les corals del poble cantaran juntes i les agrupacions
folklòriques ballaran "l'Oferta". La televisió pública de les Illes
Balears, IB3, ho retransmetrà en directe.

Diumenge

Divendres

Dissabte
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Divendres

21

18.00 h
Santanyí
Teatre Principal
Nins i jubilats: 2 €
Adults: 3 €
Menors 4 anys: 0 €
www.ticketib.com

20.00 h
Santanyí
Ses Cases Noves

Regidoria de Cultura

Regidoria de Cultura

La Patrulla Canina està en ratxa. Quan el seu major rival esdevé
alcalde de la propera Ciutat Aventura i comença a causar estralls, els
cadells es posen en marxa per fer front a aquest nou repte. Amb
l'ajuda d'una nova gosseta aliada i armats amb nous i emocionants
artefactes i equips, la Patrulla Canina lluita per salvar els ciutadans
de Ciutat Aventura.

Lliurament dels guardons corresponents al 1r, 2n i 3r Premi de
Fotograﬁa Individual. Mostra de les fotograﬁes presentades al
certamen que enguany versa sobre el tema de “Ca Nostra”.
Romandrà oberta ﬁns dia 23 de desembre

22

10.00 h
Santanyí
Centre de Santanyí
Regidoria de Comerç,
Fires i Mercats

Nova edició de la Fira de Santanyí amb estands de productes,
utensilis i objectes agrícoles, artesanals i industrials que es podran
veure al llarg dels principals carrers del poble.

Diumenge

23

19.00 h
Santanyí
Església Sant Andreu
Gratuït
www.ticketib.com
Regidoria de Cultura

En el quint i últim concert del Festival intervindrà l'organista
Olivier Latry.

Dimecres

26

19.30 h
Santanyí
Biblioteca Santanyí
Biblioteca Santanyí
Regidoria de Cultura

En el quint i últim concert del Festival intervindrà l'organista
Olivier Latry.

Dijous

27

20.00 h
Santanyí
Teatre Principal
Gratuït
www.ticketib.com
Regidoria de Cultura

Acte programat en motiu de la celebració del Dia Europeu de les
Llengües. Joan Melià Garí, filòleg i professor jubilat de la UIB, ha
centrat la seva recerca en sociolingüística, didàctica de la llengua i
planificació lingüística, part de la qual ha estat publicada en llibres
i revistes especialitzades.

Diumenge

30
Desitjam que ens poguem

18.00 h
Santanyí
Teatre Principal
Nins i jubilats: 2 €
Adults: 3 €
Menors 4 anys: 0 €
www.ticketib.com
Regidoria de Cultura

Quan una misteriosa taca negra arriba al seu idíl·lic poble submarí,
un valent peix lloro, ha de creuar l'oceà per a trobar el seu origen.
Apta per a tots els públics i especialment recomanada per a la
infancia. Durada 90 minuts

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:
santanyí cultural ses cases noves
Ajuntament de Santanyí

Casa de Cultura
Ses Cases Noves
(+34) 971 16 32 95
C/ S’Aljub, 22

trobar a algun d’aquests actes
per compartir moments màgics
de cultura!

Recorda, al contenidor blau! gràcies

Subscriu-te en el nostre butlletí i
no et perdis res!

Ajuntament de Santanyí
www.ajsantanyi.net
(+34) 971 65 30 02
Plaça Major, 12

