espai
36
ABRIL
MUSICAL i solidari
PER UCRAÏNA.

Tota la recaptació dels espectacles s'ingressaran
com ajuda humanitària pels damnificats de la guerra d'Ucraïna.
La cultura és segura i, per tant, aquest espai també ho és.
No obstant, és necessari que seguim les indicacions sanitàries per a fer front a la Covid19.
Per això volem incidir en la importància d'utilitzar la mascareta durant tot l'espectacle
i fer-ho correctament.
Venda d'entrades a www.ticketib.com o a la taquilla de l'Espai 36.
La sala obrirà 15 minuts abans de l'espectacle.

Facebook espai36 / www.espai36.cat / www.santllorenc.cat

971 569 003

Divendres 1

20.00 h.
Concert de piano, presentació del
disc “Tangos para tu ausencia”
a càrrec de Néstor Zarzoso.
Donatiu: 10 €
Piano concert
with Nestor Zarzoso

Dimecres 13

20.00 h.
Concert de Pasqua
STABAT MATER DE PERGOLESI
a càrrec de l’Orquestra de Cambra
de Mallorca.
Amb la soprano Mercedes Darder,
la contralt Helena Ressurreiçao
i dirigit per Bernat Quetglas.
Donatiu: 5 €
Easter concert
STABAT MATER DE PERGOLESI
with Orquestra Cambra de Mallorca

Dissabte 23

20.00 h.
Concert
“GIRA ANTOLOGIA
sentiment i alegria”
a càrrec de Tomeu Penya
Donatiu: 12 €
Concert with the local artist
Tomey Penya

Dissabte 30

Dissabte 9

20.00 h.
Musical Tiempos de amor
“Las mejores canciones
de amor de Broadway” amb
Rafa Rodríguez, Virginia Bordal,
Mark Witz, Lorena Antequera
i Nicolás Veloso.
Donatiu: 12 €
The best love songs
of Broadway
Un concert dramatitzat on un
piano i quatre veus repassen les
millors cançons de musicals de
Broadway amb una temàtica
comuna: l'amor

Divendres 15

18.00 h.
EnReDo Menor.
Teatre musical amb titelles.
Donatiu: 5 €
Musical theater with puppets
“Concert enReDo menor”
convida el públic de totes les edats
a retrobar-se i gaudir de la música
clàssica en un divertit espai
de tendresa i emoció.

20.00 h.
Concert d’O-ERRA.
Presentació del nou directe.
Donatiu: 12 €
O-ERRA concert.
Presentation of the new live
O·ERRA marquen el camí de
l'escena pop-rock amb article salat,
i els seus 3 discos a les espases en
mitja dècada ho avalen.
Caracteritzats per melodies que
queden marcades a l'interior,
per la tendresa de les lletres amb
ritmes intensos i sons clàssics del
gènere, combinats amb sons més
actuals i electrònics apostant per
l'experimentació de textures,
aquest 2022 aixecaran el vol en
direcció a una altra òrbita.

Reserva prèvia de totes les entrades (incloses les dels espectacles gratuïts) al tel. 971 569 003 (Espai 36) o a la web www.ticketib.com Localitats limitades

