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Programació
MAIG 2022
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



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

Dissabte 28
21.00 h
TRIBUT A ALASKA 
Fiesta en el infierno  
Entrada: 12 € 
Venda d’entrades a la taquilla 
de l’Espai 36 i www.ticketib.com 

Neix a Mallorca una banda 
formada per cinc músics, que des 
de l'admiració i el respecte ret 
homenatge Alaska, fent així un 
repàs dels seus grans èxits.

Diumenge 29
19.00 h
SUMMER SOUL FESTIVAL
Actuació de final de curs 
de dansa de les nines 
de Sant Llorenç 
des Cardassar i Son Carrió 
A càrrec de la professora 
Nuria Juan Martínez.
Entrada: 2 €
Venda d’entrades a la taquilla 
de l’Espai 36 i www.ticketib.com

Dimarts 31
19.00 h
TEATRE EXTRAESCOLAR 
Alumnat de 4 a 9 anys
del CEIP Mestre Guillem Galmés 
Professor: Ivan Martín 
Entrada: 2 € 
Venda d’entrades a la taquilla 
de l’Espai 36 i www.ticketib.com

Els tres porquets, 
La caputxeta vermella, 
En Tabalet, L'arbre queixós, 
L'arbre que no volia morir, 
Els bons amics, El Grúfal 
i El país que no tenia colors. 

Jugam amb poesies i cançons 
de Federico García Lorca, Lleó Felipe, 
Rafael Alberti, Nicolás Guillén, 
Gerardo Diego, Ramón Gómez de la 
Serna, Gloria Fuertes, Germans 
Rincón, María Elena Walsh i Calat 
Doble.Textos que poden semblar no 
aptes per als petits, però hem 
descobert que contenen claus que 
els són molt pròximes. Federico 
García Lorca 
li va dir a uns nens que jugaven 
divertits: Què chorpatélicos sou! 

Dissabte 21  
20.00 h
HISTÒRIA DEL ZOO 
D'Edward Albee amb Ivan Martín 
i Marc Bibiloni 
Entrada: Taquilla Inversa 
Venda d’entrades i reserves 
a la taquilla de l’Espai 36

Peter és un acomodat pare de 
família i Jerry és un enigmàtic 
personatge que acaba de tornar del 
zoològic. Els dos es troben un 
diumenge capvespre i inicien una 
relació que, ateses les convencions 
socials i la falta de comunicació, els 
portarà cap a un final inesperat. Un 
clàssic del teatre nord-americà. 

Dimarts 10
11.30 h
LA MEVA SETMANA 
EXTRAORDINÀRIA AMB TESS 
Cinema escolar – 2n Cicle CEIP 
Mestre Guillem Galmés 
Entrada gratuïta 

Dimecres 11 
11.30 h
ERNEST I CELESTINE 
Cinema escolar – Infantil CEIP 
Mestre Guillem Galmés 
Entrada gratuïta 

Dijous 12
11.30 h
LA REBEL·LIÓ DELS CONTES 
Cinema escolar – 1r Cicle CEIP 
Mestre Guillem Galmés 
Entrada gratuïta 

Dijous 19 
19.00 h
CHORPATÉLICOS 
24è Festival Internacional – Teatre 
de Teresetes 
Entrada: 3 € 
Venda d’entrades a la taquilla 
de l’Espai 36 i www.ticketib.com


