
espai 36
Programació
ABRIL 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.sant l lorenc.cat



DIUMENGE 7 D’ABRIL 
19:00. 
Els alumnes de quart de l'ESADIB 
realitzen el taller de llicenciatura 
representant l’obra  
"La màquina de l'aigua", 
un text de David Mamet.
L'espectacle presenta una versió 
d'aquest text, escrit originalment 
com a peça radiofònica, i a més amb 
textos d'altres autors com Brecht o 
Koltés incorporats a dins la trama 
original, així com cançons en 
directe. 
És la primera experiència que tenen 
els alumnes amb un muntatge de 
caire professional.

Taquilla inversa

DISSABTE 13 D’ABRIL
21:00.
O ERRA  presenta el nou disc 
EN VEU BAIXA 

Preu: 8 € anticipada
 10 € taquilla
Venda d’entrades 
a www.ticketib.com
o a la taquilla de l’Espai 36 

DIMECRES 24 D’ABRIL
19:00. 
Classe oberta dels alumnes
de teatre de l’Escola d’Art Dramàtic 
dirigida per Iván Martín

Taquilla inversa 

21:00. 
Inauguració de l'exposició 
Artistes per Sant Llorenç. 
Venda d'obra grà�ca a bene�ci 
dels afectats per la torrentada.

Hall de l’Espai 36
Col·labora: Consell de Mallorca

DIVENDRES 26 D’ABRIL
21:00. 
PEP SUASI I ELS
ELECTRODOMÈSTICS I EL 
PROJECTE HOME  presenten el 
concert Equilibrista Emocional. 

Preu: 10 €, la receptació íntegra 
de la taquilla la cedeixen 
als afectats per la torrentada.
Venda d’entrades 
a www.ticketib.com
o a la taquilla de l’Espai 36

DIJOUS 25 D’ABRIL
20:00.  
Presentació del llibre 
“LA RECUPERACIÓ
DE L’ARXIU DEL JUTJAT
DE PAU DE SANT LLORENÇ
(9/10/2018 – 14/01/2019)” 
i exposició de material. 
Autors: Catalina Ferrer, Núria Llull, 
Maria Massanet, Gori Rexach, 
Sebastià Riutort i Beatriu Zamorano
Pròleg d'Isabel Moll
Introducció de Montse Furment 
i Dolors Medrano

A la sala Principal


