espai
36
Programació
MARÇ 2019

HORARI: de dimarts a divendres de 10.00 a 14.00h i divendres de 17.00 a 20.00h. 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.
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.santllorenc.cat

10 DE MARÇ

18.00
VINT DIES DE GUERRA a càrrec
de la companyia Dues Cares

19.00
MADAME MARIE
de la Fornal espectacles

Vint dies de guerra és la veu de
la gent que era present en els
esdeveniments que tingueren
lloc a Manacor, Sant Llorenç
i Son Servera des del 16 d´agost
fins al 4 de setembre de 1939.
La història de tres represaliats per
la guerra que ens narren les seves
vivències i, a partir d´elles,
les de moltes altres que
visqueren la por.
A partir de 15 anys

Direcció: Frederic Roda
Maria Altamir Latre és una de
tantes víctimes invisibles del
franquisme.
El mes d’abril de 1937 se li obrí
la que seria la causa 302/1937.
El seu delicte? Tenir 85 monedes
de plata. El règim franquista havia
decretat que els ciutadans havien
de canviar al banc les monedes
de plata per bitllets en paper.
La moneda espanyola s’havia
devaluat molt i si Franco volia
armament només s’ho podia
pagar amb la plata dels espanyols.
La Sra. Altamir era la Madame
–així se la coneixia– d’una casa
dedicada a la prostitució a l’actual
passeig d’Antoni Maura, més
conegut per Na Camel·la,
molt a prop de l’Escola Graduda,
edificada per la segona república.
Després del cop d’estat l’escola va
ser convertida en presó i lloc de
tortures i repressions.
Preu: 5 €
Venda d’entrades
a www.ticketib.com
o a la taquilla de l’Espai 36
LOGO CACIM

19.00
EL JOC D’ÈDIP a càrrec de la
companyia el Jardí Desolat

16 i 17 DE MARÇ
BÒTIL 2019

Balears Ofereix Teatre i Literatura
Teatre familiar per a tots els
públics

OBRES de dia 16

17.00
DEL PLA a càrrec de la companyia
Blanca Alonso
És una creació de peces de teatre
visual per a públic infantil i juvenil,
de caràcter multidisciplinar, que
uneix dansa, videoart, dibuix en
directe, il·lustració, visuals
analògiques, art en paper i pop up
com elements escenogràfics.
A partir de 5 anys

Maria és una youtuber adolescent
a qui li encanten els videojocs i la
literatura. Amb la creació d’un
videojoc sobre el mite d’Èdip
intentarà demostrar que el destí
no està escrit.
De 9 a 16 anys

OBRES de dia 17

11.00
EL SENYOR DELS CONTES
a càrrec de la companyia
Myotragus Teatre
És un llibreter balear amb família
a Menorca, nascut a Mallorca i
que actualment viu entre Eivissa
i Formentera. D’aquesta manera
el nostre personatge ens contarà
una sèrie de rondalles i llegendes
de cada una de les nostres illes.
De 5 a 9 anys

12.00
AL RHAZES EL METGE
DE LA TALAIA a càrrec de la
companyia Na Maia

23 DE MARÇ

El protagonista és un jove que
viatjarà des de Mallorca a Alger.
En aquesta aventura es coneixerà
a ell mateix i s´acostarà a les
cultures banyades per les aigües
de la mar Mediterrània. Al-Rhazes:
el metge de la talaia, ens situa a
l´Edad Mitjana però esdevé
una història d´actualitat i
d´interès per als joves: gent que
s´embarca en la recerca d´una
vida nova, la duresa de la mar,
persones arrelades i desarrelades,
l´enyorança de la terra, el
conglomerat de les cultures fins
i tot dins d´un mateix…
A partir de 6 – 7 anys

Artista de projecció internacional,
ens presenta la seva nova
producció des del més íntim amb
un trio de jazz, el millor de la seva
carrera amb nou arranjaments
i una visió actualitzada del seu
repertori. La seva sensibilitat
i versatilitat per expressar
hermoses melodies, aconsegueix
conectar fado, bolero, flamenc
i jazz dins un tot ple de puresa
i elegància.

13.00
LA MINYONIA D’UN INFANT
ORAT a càrrec de la companyia
La Impaciència
Dos humans molt semblants a
persones tenen l´ambició de
presentar i representar l´obra de
Llorenç Riber. Un espectacle per
viure, veure i tornar-se sentir com
un minyó.
A partir de 9 anys
Preu:
Entrada general de cada obra: 3€
Nins i joves fins a 16 anys: 2€
Abonament de 6 entrades: 12€
(l'abonament inclou una botella
de vi del Bòtil de Bodegues
Toni Gelabert)
Venda d’entrades
a www.ticketib.com
o a la taquilla de l’Espai 36

20.00
CONCERT MÓNICA MOLINA

Preu: 10 €
Venda d’entrades
a www.ticketib.com
o a la taquilla de l’Espai 36

30 DE MARÇ

18.00
EL LLIBRE DE LA SELVA
a càrrec de Teatrix
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 amenitzam amb pinzellades modernes.
Podríem dir que aquest és un
espectacle rodó, ja que té de tot:
cançons, titelles, literatura,
divertiment, moral, reflexió,
respecte, pallassades i bona
execució.
L’espectacle està farcit de música
i cançons cantades en directe.
Escoltarem les cançons que han
fet tan popular la versió de Disney
a més de gòspel, blues, soul...
Gratuït
Logo CACIM

