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TOTS ELS DISSABTES
DE L’1 AL 29 D’AGOST
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cultura
a la
fresca
2020
dissabte 1 d’agost

GLOSADORS
DE MALLOCA
Dissabte 8 d’agost

2 PÁJAROS
A TIRO

Dissabte 15 d’agost

MICROTEATRE
PER CITES

Dissabte 22 d’agost

EN JOAN DES
FABIOLET

Dissabte 29 d’agost

TOTES LES TECLES
DE SAMPER

L’estiu convida a sortir de les cases,
per aquest motiu l’àrea de Cultura de
l’Ajuntament ha preparat un programa cultural que inclou teatre, música
i espectacles, tot respectant sempre
les normes sanitàries.
Sa Cabaneta, Es Figueral, Es Pla de
na Tesa i Cas Capità seran els escenaris de les nits d’estiu de Cultura a la
fresca.
Per participar serà necessari reservar la teva entrada al web:

cultura.marratxi.es

CULTURA A LA FRESCA
AGOST 2020

dissabte 1 d’agost
es pla de na tesa >> 21.00h
pati exterior de ca ses monges
aforament màxim previst >> 60 pers.

combat de picat

GLOSADORS
DE MALLOCA

Per primera vegada a Marratxí
podrem gaudir dels Glosadors de
Mallorca i la seva poesia oral
improvisada, una tradició que s’endinsa en les arrels més profundes
de la nostra cultura popular.
Comptarem amb la presència dels
glosadors Mateu Xurí, Maribel
Servera, Alícia Olivares i Ramon
Reus i gaudirem dels seus combats
de picat.

CULTURA A LA FRESCA
AGOST 2020

Dissabte 8 d’agost
es figueral >> 21.00h
pista exterior del poliesportiu
aforament màxim previst >> 150 pers.

Concert

2 PÁJAROS
A TIRO

tribut a Joaquín Sabina i Joan Manel Serrat

Concert de la mà d’Augusto Redondo i Valentín Mendoza, en el qual
es junten per a rememorar la
trajectòria de dos mestres de la
cançó com són Joaquín Sabina i
Joan Manuel Serrat. Dos Pájaros
a Tiro és un espectacle per a
disfrutar, recordar i cantar els
millors temes del flaco de Úbeda i
el Nano.

CULTURA A LA FRESCA
AGOST 2020

Dissabte 15 d’agost
sa cabaneta >> 21.00h
es campet
aforament màxim previst >> 60 pers.

teatre

MICROTEATRE
PER CITES

Tres obres. Tres generacions. Tres
cites després del confinament.
Aquesta és la darrera proposta
de microteatre de El Somni Produccions on es representen tres
petites peces còmiques de distinta
autoria. ‘Per què?’, de Sergi Baos;
‘L’Àgata damunt la teulada’, de
Bernat Molina; i ‘Viva la vida
loca’, d’Aina de Cos.

CULTURA A LA FRESCA
AGOST 2020

Dissabte 22 d’agost
cas capità >> 21.00h
parc municipal
aforament màxim previst >> 60 pers.

teatre infantil

EN JOAN DES
FABIOLET

Teatre,
literatura
i
música
s’uneixen en aquest espectacle
per apropar la cultura popular
als més petits de la casa. La
narració i escenificació de l’obra
està basada en la rondalla recollida per mossèn Antoni Maria
Alcover i que, simultàniament, es
va combinant amb el cançoner
popular de les Illes Balears.
ACTIVITAT REALITZADA MITJANÇANT EL PROGRAMA
CACIM DEL CONSELL DE MALLORCA

FOTO DE GAIZKA TARO

CULTURA A LA FRESCA
AGOST 2020

Dissabte 29 d’agost
sa cabaneta >> 21.00h
jardí del Museu del Fang
aforament màxim previst >> 60 pers.
MÚSICA CLÀSSICA CONTEMPORÀNIA

TOTES LES TECLES
DE SAMPER
AMB TOMEU MOLL-MAS

El
pianista
portolà
Tomeu
Moll-Mas recupera i dona a
conèixer amb aquest concert el
llegat musical de Baltasar
Samper (Palma, 1888 – Ciutat de
Mèxic, 1966). Aquests darrers
anys s’ha rescatat de l’oblit,
mitjançant tesis doctorals, documentals i altres treballs, la
figura d’aquest pianista, folklorista, músic i compositor mallorquí que va viure bona part de la
seva vida en l’exili.
ACTIVITAT REALITZADA MITJANÇANT EL PROGRAMA
CACIM DEL CONSELL DE MALLORCA

