
espai 36
Programació
NOVEMBRE 2017
HORARI: de dimarts a divendres de 10:00 a 14:00. 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



DIVENDRES 24
MÚSICA 
19:30. 
Concert de Santa Cecília a 
càrrec dels alumnes de l’escola 
de Música de Sant Llorenç. 

Preu: gratuït – A la Sala Principal

DIJOUS 30
CINEMA CIUTAT 
20:30. 
Una mujer fantástica.  
Any: 2017.  
País: Chile. 
Director: Sebastián Lelio. 

Marina (Daniela Vega) una jove 
cambrera aspirant a cantant i 
Orlando (Francisco Reis), vint anys 
més gran, planegen un futur 
junts. Després d'una nit de festa, 
Marina el porta a urgències, 
però ell mor en arribar a l'hospital. 
Ella ha de, llavors, enfrontar 
les sospites per la seva mort. 
La seva condició de dona 
transexual suposa per a la família 
d'Orlando una completa 
aberració. Ella haurà de lluitar 
per convertir-se en el que és: 
una dona forta, passional... 
fantàstica. 
(FILMAFFINITY)

Preu: 5 € – A la Sala Principall

DIJOUS 16
CINEMA CIUTAT
20:30. 
La gran enfermedad del amor 
(The Big Sick). 
Any: 2017. 
País: Estats Units. 
Director: Michael Showalter

Explica la història real de Kumail 
i Emily, una parella que es coneix 
en un espectacle de comèdia. 
Quan semblava que tot anava 
a quedar-se en una trobada d'una 
nit, la seva relació comença 
a avançar malgrat les diferències 
culturals, complicant les vides 
de tots per les expectatives que 
tenien els pares de Kumail, 
musulmans estrictes. 
(FILMAFFINITY)

Preu. 5 € – A la Sala Principal

DIVENDRES 17
19:00- 22:00.
Mostra de tall i degustació 
de pernil. 
A càrrec de Xavier Nicolau
A la sala 2 B

Preu: 12 €  
Inscripcions: 
Espai 36. Places limitades. 

DISSABTE 18 
MÚSICA 
20:00. 
Concert de la Banda de Música 
de Sant Llorenç per celebrar 
Santa Cecília. 

Preu: 2 € – A la Sala Principal

DIVENDRES 3
19:00- 21:00. 
Taller i tast de cuina romana. 
Inscripcions: 
Espai 36. Places limitades.
A càrrec d’Aldarq - Arqueologia 
Imaginativa

Preu: 12 €

DIUMENGE 5 
TEATRE INFANTIL
11:30. 
A LA TERRA DEL MYOTRAGUS. 
A càrrec del Professor Sorpreses. 
A partir de 5 anys.

Preu: 2 € – A la Sala Principal

DISSABTE 11
MÚSICA
20:30. 
Concert de Jazz a càrrec 
de Hard Bop Drivers. 
Hard Bop Drivers és un grup de 
jazz que recrea l'estil dels anys 50, 
quan aquesta música va perdre 
popularitat a causa de l’aparició 
del Rock'n'Roll. Els músics van 
començar a incorporar al jazz 
ritmes i in�uències d'altres estils 
com el Rythm'n'blues, el gospel o 
la música llatina per així tornar 
pujar el nivell de popularitat de la 
música improvitzada. 

Preu: 5 €


