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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 de:
1. Utilitzar la mascareta durant tot l’espectacle i fer-ho correctament.
Nas i boca han d’estar ben coberts en tot moment.
2. Respectar la distància de seguretat durant tot l’esdeveniment.
No us canvieu de lloc ni us mogueu per la sala si no és estrictament necessari.
3. Sortir de forma ordenada i evitant aglomeracions quan l’espectacle hagi finalitzat.
Tampoc us amuntegueu al hall ni als accessos al centre.
Venda d’entrades a www.ticketib.com o a la taquilla de l’Espai 36.
La sala obrirà 30 minuts abans de l’espectacle per evitar aglomeracions.

Facebook espai36 / w w w.espai36.cat / w w w.santllorenc.cat

DIMARTS, 4 DE MAIG

9.30 i 11.15 h
SESSIONS ESCOLARS
LA FLOR ROMANIAL
Del programa “Viu la cultura”
de la Conselleria de Presidència,
Cultura i Igualtat del Govern
de les Illes Balears
Els infants podran conèixer
i escoltar alguns dels instruments
tradicionals de les Illes Balears:
ximbomba, flabiolet, tamborino,
ocarina i flauta dolça. Tots aquests
instruments fusionats amb
l’encant i les aventures d’en
Bernadet cercant la flor que ha
de curar el seu pare, el rei,
ens transportaran a un lloc
i un temps on tot és possible.
Durada: 45 min

DIJOUS, 6 DE MAIG

DISSABTE, 29 DE MAIG

20.00 h
A TU LADO.
TRIBUT A LOS SECRETOS
Preu:
10 € anticipada i 12 € a taquilla
Venda d’entrades
a www.ticketib.com
i a la taquilla de l’Espai 36

DISSABTE, 15 DE MAIG

20.00 h
THE PRUSSIANS EN CONCERT.
PRESENTACIÓ DEL DISC
MANTRA
The prussians porten diversos
mesos presentant el nou so
que caracteritza el seu nou àlbum,
Mantra, amb diversos
avançaments que testimonien un
important salt en la seva evolució
musical. Després de dos EPs,
The Hills (2013) i Kerala (2016),
i dos àlbums, Mul Mul (2014)
i Karma (2018), el quintet de
Mallorca sembla abraçar el canvi
com el millor motor d'avanç
possible en el seu tercer disc,
gravat i auto produït al seu estudi,
Karmarecordspain.
Preu:
10 € anticipada i 15 € a taquilla
Venda d’entrades
a www.ticketib.com
i a la taquilla de l’Espai 36

EXPOSICIÓ “EL POBLE QUE TOTS
I TOTES VOLEM”
Realitzada per l’alumnat de 5è
del CEIP Mestre Guillem Galmés
Horari de visita de l’exposició:
Dijous 6 i divendres 7:
9–14 h i 18–20 h
Dissabte 8 i diumenge 9: 11–13 h
Gratuït

Alma. Festival

de Teresetes

DIUMENGE, 30 DE MAIG

18.30 h
ALMA.
FESTIVAL DE TERESETES
Companyia LaBú
Alma és un viatge poètic
i sensorial a través de les quatre
estacions de l’any, cada una amb
una ànima pròpia que prendrà
forma a través dels objectes
i materials que s’anirà trobant
la protagonista. Un espectacle
divertit i alhora emotiu, que ens
parla del pas del temps
A partir de 2 anys
Durada: 40 min
Preu: 3 €

