
espai 36 Programació DESEMBRE 2019

HORARI: de dimarts a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 21 h. Dilluns tancat.
La taquilla s'obrirà 1 hora i  1/2 abans de l'espectacle.
Carrer Major, 36 / 07530 Sant Llorenç des Cardassar / Tel. 971 569 003

ENTRADES: venda d’entrades a la taquilla de l’Espai36. Les entrades també es poden reservar per telèfon.
No s’admeten targetes de crèdit. No es permet l’entrada quan ja ha començat l’espectacle.
Per als espectacles gratuïts que es fan a la sala Principal també cal reservar entrades. 

Facebook espai36  /   w w w.espai36.cat   /   w w w.sant l lorenc.cat



DIUMENGE 8
20.00 h 
Aire, Tribut a MECANO, 
amb Chely Capitán, Nacho Lozano 
i Nico Barrena
Espectacle sense cadires per 
ballar les cançons de Mecano.
Preu: 15 € anticipada 
i 20 € a taquilla
Venda d’entrades: www.eventbri-
te.es i a la taquilla de l’Espai 36

DIVENDRES 13 
16.00 - 18.00 h
Taller d’objectes de decoració 
de Nadal a càrrec de Carme 
Mascaró, professora de patchwork
Preu: 2 € cada objecte 
(amb un màxim de 5 objectes)
Places limitades
A l’Espai 36

19.00 h
Conferència “La pesta de 1820, 
la darrera epidèmia de pesta 
a Europa” a càrrec d’Isabel Moll, 
doctora en Història i catedràtica 
emèrita d’Història Contemporània 
de la Universitat de les Illes Balears
Ho organitza: Grup d’investigació 
d’Història de la Salut 
Gratuït
A l’Espai 36

DIUMENGE 15
11.30 i 12.30 h
Dos passis de Microteatre 
“Tot plegat, per què?” 
Amb la representació de les obres:

NO SÉ QUÈ FER!
Dos companys de feina dialoguen 
en un bar sobre els problemes 
de parella de l'home, 
que és un cagadubtes.
Intèrprets: Marga Tauler i Jesús 
Crespí
Espai 36

ABC
Una clienta d'una perruqueria està 
obsessionada per l'ordre alfabètic. 
Això li portarà problemes greus.
Intèrprets: Maria José González 
i Carme Espases.
A la barberia Cati Fiol

CORLEONE
Basada en un fet real, que va 
passar a Cala Millor, una dona 
diu haver vist com dos policies 
municipals tiraven un cadàver 
en un contenidor de fems.
Intèrprets: Núria Martín i Jesús 
Crespí
Espai 36

Autoria i direcció: Francesc Vernet
Venda d’entrades a l’Espai 36 una 
hora abans de cada passi
Preu: 6 € (les tres obres)

12.00 h 
La Fada Despistada en concert 
Espectacle de música en català 
familiar a partir de 0 anys 
Gratuït
A l’Espai 36

17.30 h  
Projecció de la pel·lícula 
“El Grinch”
Patrocina: la Caixa 
Organitza: 
Fundació Gira-sol
Gratuït

DIlluns 16
19.00 h 
Projecció del documental 
“Terres de Fang. 
Un any després”
Un documental d’IB3
produït per Nova 
Producciones
Dirigit per Elisabeth Moll
A l’Espai 36

DIMARTS 17
18.30 h 
Audicions de piano a càrrec 
de l’alumnat de l’escola 
de música de Sant Llorenç 
Gratuït
A l’Espai 36

DIJOUS 19
19.30 h
Espectacle de Nadal de dansa 
a càrrec de les alumnes de l’escola 
de dansa 9Ritme de Sant Llorenç 
i Son Carrió
Preu: 2 €

DIVENDRES 20
A partir de les 9.30 h 
Nadales a càrrec de l’alumnat 
de l’escola Mestre Guillem Galmés
Veure horari per cicles
Gratuït
A l’Espai 36

19.30 h
Obertura de portes. 
Seguidament, a les 20.00 h 
concert a càrrec de Roger 
Pistola i presentació 
del disc Estrella de Roig!
Servei de bar a càrrec 
de Granots & Sopes
Preu: 8 € anticipada 
i 10 € a taquilla
Venda d’entrades 
a www.ticketib.com 
i a la taquilla de l’Espai 36


