
espai 36
Programació
OCTUBRE 2018
HORARI: de dimarts a divendres de 10:00 a 14:00h i divendres de 18:00 a 21:00h. 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.
Pels 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 7
19.00h
REPRESENTACIÓ TEATRAL INFANTIL 
amb l’obra Assassinat a 
Hollywood?  d’Adelaida Frías. 
Ho organitza: Esqueix Teatre 
Dirigeix: Jaume Ferrer
Taquilla inversa a bene�ci de TIP TAP

Diumenge 28
11.00h
El llibre de la selva 
(un musical molt animal) 
A partir de 3 anys
Preu: 3€

SINOPSI: Tothom coneix la història 
de Mowgli, així que a més de 
contar-la intentarem sorprendre 
de manera divertida amb propostes 
diferents, màgiques i participatives. 
La base és un ambient selvàtic, 
tribal i molt animal que amanim 
amb pinzellades modernes. 
Un espectacle tremendament 
divertit, musical i animal, molt 
animal. 
Durada: 60 minuts

Dissabte 13 
20.30h
Presentació del disc
ELEKTRA 
de JOAN MIQUEL OLIVER
“Elektra” és la tercera entrega 
de la trilogia que, juntament amb 
el pintor Albert Pinya, va encetar 
Joan Miquel Oliver el 2015
amb el treball “Pegasus”
i va seguir el 2017 amb “Atlantis”.
Preu: 14 € anticipada
i 18 € a taquilla
Venda online: www.ticketib.com

Dissabte 20
18.00h
Les cançons perdudes.   
Les cançons perdudes posa en 
escena, d’una manera simple i e�caç 
i a través de documentació 
contrastada, la vida de Margaret 
Zimbal, miliciana alemanya 
combatent en la Guerra Civil 
Espanyola. 

Autor del text original:
Jaume Miró
Autor de la música original:
Leonard Cohen i Tom Waits
Traducció, versió i adaptació:
Jaume Miró
Direcció escènica, 
musical i artística:
Joan Fullana
Escenogra�a i vestuari:
Joan Fullana
Actors i cantants:
Toti Fuster, Biel Bisquerra 
i Jaume Miró
Músic: Jaume Miró
Preu: 5 €
 


