
MÉS INFORMACIÓ a la web de l’ANY LLULL,
accessible a través de www.ajalgaida.net

Comissió ANY LLULL

desembre 2016

Dissabte, 3 de desembre 
•• 20.00 h. Acte institucional de cloenda de l’Any Llull a Randa, Pina i Algaida. L’acte serà 

transmès en directe per Titoieta Ràdio (107.7 de la FM i a través d’Internet a www.titoieta.cat). 
Seguidament:

Concert de cloenda de l’Any Llull
a càrrec de l’Orfeó Castellitx, de Quinta justa, coral de Sóller i del Grup d’instruments antics.

Mostra de música religiosa i profana dels segles xiii i xiv: Cant gregorià, trobadors, cantigas, 
danses, cant de la Sibil·la i estrena de l’obra

Llibre d’Amic e Amat de Bernat Gerard Quetglas Torelló
guardonada amb la Rosa d’Or de la Pau al II Premi Musical en la categoria de Composicions 
per a Conjunt Coral dels Premis Castellitx 2016. A l’església de Randa.

Dissabte, 10 de desembre
•• 21.00. Teatre: Phantasticus Ramon Llull 

Ramon Llull és un personatge històric i real, però rodejat de misteri i llegenda. Les escasses 
notícies que tenim de la seva mort ens han servit d’excusa per imaginar‐nos els seu darrer vi‐
atge de tornada a Mallorca, després d’un dels molts viatges que va fer.  
ADREÇAT A: Públic adult --- DURADA: 90 minuts
ENTRADA: Gratuïta. Podeu recollir les entrades a les Oficines Municipals de la Casa de la Vila i a la 
Biblioteca Municipal i el mateix dia de la funció --- AFORAMENT: Limitat (109 localitats).
ACTIVITAT A CÀRREC DE: Produccions Managements
LLOC: Auditori del casal Pere Capellà. Una vegada iniciat l’acte, no es permetrà l’entrada dins la sala.

Acte organitzat per l’Ajuntament d’Algaida amb el patrocini del Circuit d’Arts Escèniques del 
Consell de Mallorca.

Dimecres, 28 de desembre
•• 17.30 h. Teatre: El llibre de les bestioles 

Espectacle teatral basat en l’obra El llibre de les bèsties, de Ramon Llull, una breu i deliciosa 
novel·la moral en què l’univers dels animals projecta el món dels homes. 

ADREÇAT A: Infants de 4 a 10 anys  ---  DURADA: 45 minuts
ENTRADA: Gratuïta  --- AFORAMENT: Limitat
ACTIVITAT A CÀRREC DE: S’Hostal des moixos
LLOC: Auditori del casal Pere Capellà. Una vegada iniciat l’acte, no es permetrà l’entrada dins la sala. 

Acte organitzat per l’Ajuntament d’Algaida amb el patrocini del Circuit d’Arts Escèniques del 
Consell de Mallorca.


