
espai 36
Programació
JUny 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 2 DE JUNY
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

DIMARTS 4 DE JUNY
18:00. 
Fi de curs de Zumba a càrrec 
de les alumnes de zumba 
de la professora Victòria Massanet. 
Gratuït
A la sala principal

DIMECRES 5 DE JUNY 
20:00. 
Conferència UOM:  De quina 
manera afecta l’escalfament 
global als ecosistemes marins?
Dra. Raquel Vaquer, investigadora 
de l’IMEDEA
Gratuït
Sala 1 A

DIJOUS 6 DE JUNY
Fi de curs de teatre a càrrec dels 
alumnes de 6è de l’Escola Mestre 
Guillem Galmés. 
Petjades i Lupeta presenten 
les obres: “Amenaça al plató” 
i “Robatori al Museu”.
9.30 i 11.30 Sessions escolars
19.00 Funció per a pares i mares 
Preu: 2 €

DIVENDRES 7 DE JUNY
20:00. 
Projecció de la pel·lícula LOKUS, 
basada en l’obra de Ponç Pons, 
dirigida per Joan Barceló i Antoni 
Truyols. 
Interpretada per Antoni Truyols, Lluc 
Rosselló, Margalida Amengual ... 

DIVENDRES 14 DE JUNY
19:00.  
Els alumnes de l’activitat 
extraescolar de teatre presenten 
l’obra “Somni d’una nit d’estiu”. 
Dirigida per Ivan Martín. 
Taquilla inversa 
A la sala principal

20:30. 
Inauguració de les exposicions 
dels tallers del Centre d’Adults: 
manualitats amb paper, 
llatra i patchwork.
Inauguració de l’exposició 
“Torrent de vida” del projecte 
APS Serra de Tramuntana, 
a càrrec dels alumnes de 4t 
del CEIP Na Caragol d’Artà. 

Les exposicions estaran obertes 
del divendres 14 al dimecres 
19 i l´horari serà  de 19 a 21h.

Refresc i música a la terrassa 
a càrrec de Núria Galmés 

DEL 17 AL 20 DE JUNY
A partir de les 19:00.
Audicions de l’escola de Música. 
Consultar més endavant horaris 
segons els instruments per 
professors a través de la web 
i de les xarxes.

DIMECRES 11 DEJUNY
21:30. 
Clausura de la UOM amb cinema 
a la fresca amb la projecció de la 
pel·lícula “Con faldas y a lo loco” 
(1959) de Billy Wilder, interpretada 
per Jack Lemmon, Tony Curtis 
i Marilyn Monroe. 
Gratuït
A la terrassa de l’Espai 36


