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DIUMEHGE,29DEKIDVEMBRE
• 17'00 h. Teatre:

El llibre de les bestioles

adaptació d'El llibre de les bès¬
ties de %amon Xlullper als més pe¬
tits. 'Projectes educatiu adreçat a
nins de 4 i 10 anys, en què s'expli¬
ca l'origen de l'autor i l'origen de la
faula amb ajuda d'elements deco¬
ratius i ombres xineses, cada una

en forma dels diferents animals.

ADREÇAT A: Tota la família
DURADA: 45 minuts
ENTRADA: Gratuïta

AFORAMENT: Limitat

ACTIVITAT A CÀRREC DE: Ferreret teatre

LLOC: Auditori del casal Pere Capellà
ATENCIÓ: Una vegada iniciat l'acte, no
es permetrà l'entrada dins la sala

Acte organitzat per l'Ajuntament d'Al¬
gaida, dins del marc de l'Any Llull,
amb el patrocini del Circuit d'Arts Es¬
cèniques del Consell de Mallorca.

DIJDU8, 8 DE DE8EMBRE
• 1730 h. Contacontes.

Un caramull de contes

Un contacontes, en Tio ]jla
ens explicarà uns quants contes
usant les coses que tenim al vol¬
tant diàriament i a més d'en-
tretenir-nos ens donarà eines

per explicar contes als nostres
infants. ¿Molt divertit i molt

participatiu.

ADREÇAT A: Infants a partir de 3
anys
DURADA: 50 minuts
ENTRADA: Gratuïta

AFORAMENT: Limitat

ACTIVITAT A CÀRREC DE: Teatrix

LLOC: Auditori del casal Pere Capellà
ATENCIÓ: Una vegada iniciat l'acte,
no es permetrà l'entrada dins la sala

Acte organitzat per la Biblioteca
Municipal d'Algaida amb el pa¬
trocini la Xarxa de Biblioteques
del Consell de Mallorca.

BIJBB8, IB BE BE8EMBRE
• 1730 h. Teatre d'objectes:

Mariant Cacau

TSja ¿Mariam té 8 anys i és de
Çhana, el país del cacau. íía fet
un viatge molt llargper contar-nos
la seva història i per poder conèi¬
xer els nins i les nines a qui tant
agrada allò que la seva família
cultiva: el cacau. També ens con¬

ta un secret: li encanten els contes

de monstres! ^ ella, els monstres
no li fan gens de por, potser perquè
fa anys va conèixer un monstre de
veritat, el comerciant de cacau que
obligava la seva família a conrear
l'arbre del cacau en unes condici¬
ons molt dures...

ADREÇAT A: Tots els públics
DURADA: 35 minuts
ENTRADA: Gratuïta

AFORAMENT: Limitat

ACTIVITAT A CÀRREC DE: Ferreret Teatre

LLOC: Auditori del casal Pere Capellà
ATENCIÓ: Una vegada iniciat l'acte, no
es permetrà l'entrada dins la sala

Acte organit¬
zat per l'Ajuntament d'Algaida
amb el patrocini del Circuit d'Arts
Escèniques del Consell de Mallorca.

BIBMENGE, 18 BE BE8EMBRE
• I730h. Teatre d'objectes:

Elsmúsics
deBremen

^mb la tècnica del teatre d'om¬
bres i la música de les illes, es re¬

presenta aquest conte tradicional
dels germans Çrimm. la història
de quatre animals que en un mo-

Xarxa
de Biblioteques

- i de Mallorca

ment de desgràcia deci¬
deixen anar junts a Pre¬

men per fer-se músics. Un
conte d'amistat i superació.

ADREÇAT A: Tota la família
DURADA: 55 minuts
ENTRADA: Gratuïta

AFORAMENT: Limitat

ACTIVITAT A CÀRREC DE: Els Músics

Viatgers
LLOC: Auditori del casal Pere Capellà
ATENCIÓ: 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 Ma¬
llorca.

illllllilllili d'Algaida

Ml Consell de
Mallorca

■ Departament de Cultura,
Patrimoni i Esports

AjtJNTAMENT D'ALGAIDA

ANY LLULL
Randa * Pina -Algaida

agenda
Algaida, Pi Landa • Novembre, Desembre 2015

WWW.ajalgaida,net
Editada per l'Ajuntament d'Algaida, 2015 • Il·lustracions: Cortesia de FCIT <http-//etc.usf.edu/clÍpart/>



DIMBRT8, ID DE NOVEMBRE
• 18.00 h. Contacontes:

Animal!
SI nostre protagonista, un home

gris de mitjana edat, en trobar unes
joguines de quan era nin, recorda
les històries que li contava la seva
mare... contes d'animals, perquè a ell
li agradaven molt. ^mb l'ajuda de
tot el que troba (objectes, teresetes,
llibres...), es posa a recrear aquestes
històries.

ADREÇAT A: Tots els públics
DURADA; 45 minuts
ENTRADA; Gratuïta

AFORAMENT; Limitat

ACTIVITAT A CÀRREC DE; Nou Vents teatre

LLOC; A l'auditori del casal Pere Capellà
ATENCIÓ; Una vegada Iniciat l'acte, no
es permetrà l'entrada dins la sala

Acte organitzat per la Biblioteca Mu¬
nicipal d'Algaida amb el patrocini la
Xarxa de Biblioteques del Consell de
Mallorca.

DIS8BDTE. 14 DE NOVEMBRE
• 18.00 h. Teatre educatiu:

TRIPIJOCS: Ciènciaf
Música?Màgia?

Sspectacle que combina experi¬
ments científics domèstics de baix
risc però de gran vistositat; repertori
musical interpretat amb violí, i jocs
de prestidigitació clàssics de tota la
vida amb cartes, mocadors, etc. Tot
conduïtper la batuta experimentada
del veterà pallasso C^ntimploro, in¬
terpretat per y^ndreu Segura.

ADREÇAT A; Per a tots els públics a par¬
tir de 4 anys
DURADA; 70 minuts
ENTRADA; Gratuïta

AFORAMENT; Limitat

ACTIVITAT A CÀRREC DE; Mallorclown
LLOC; Can Lluís (Pina)
ATENCIÓ; Una vegada iniciat l'acte, no es

permetrà l'entrada dins la sala

Acte organitzat per l'Ajuntament d'Al¬
gaida amb el patrocini del Circuit d'Arts
Escèniques del Consell de Mallorca.

DIJDD8, 19 DE NOVEMBRE DI88BDTE. 21 DE NOVEMBRE
• 18.00 h. Taller de plastilina:

Emocions amhplastilina.
Elmonstre de colors
Taller de gran creativitat on els

infants aprendran a moaelar amb
plastilina, tot transformant en art
cada un dels treballs realitzats. 61 ta¬
ller d'animació a la lectura ensenyarà
tècniques de modelat amb plastilina,
tot mirant en els llibres la possibilitat
de transformar la seva imaginació en
qualque cosa física de la millor ma¬
nera: divertint-se.

ADREÇAT A; Infants a partir de 4 anys
DURADA; 60 minuts

ENTRADA; Gratuïta. Els infants han
de tenir els 4 anys complits. Per po¬
der assistir al taller és necessària ins¬

criure's prèviament a la biblioteca. Ho
podeu fer personalment o per telèfon
al 971 66 56 79

AFORAMENT; Limitat a 40 infant amb
Inscripció prèvia
ACTIVITAT A CÀRREC DE; Cati Marquès
(Baobab)
LLOC; Sala d'exposicions del casal Pere
Capellà
ATENCIÓ; Una vegada Iniciat l'acte,
no es permetrà l'entrada dins la sala.
Els pares I mares podran deixar els In¬
fants I passar-los a recollir a Ics 19.00
hores

Acte organitzat per l'Ajuntament d'Al¬
gaida amb el patrocini la Xarxa de Biblio¬
teques del Consell de Mallorca.

• 21.00 h. Teatre:

Una hora i cinc minuts
amb en Pau

Tina dona, na SMaria, va a cer¬

car el seu marit. Ta gairebé un any
que no es parlen, ja trobada comen¬

ça una mica tensa, emperò després
dels primers retrets podem entreveu¬
re una gran història d'amor, de com¬

plicitat, d'alegries i de tristeses. Una
hora i cinc minuts donen per a parlar
dels fills, de la solitud, del matrimo¬
ni, de les amistat, dels projectes com¬
plerts i dels que mai no es dugueren a
terme i també de futur, junts i sepa¬
rats alhora.

ADREÇAT A; Públic adult
DURADA; 60 minuts

ENTRADA; Gratuïta

AFORAMENT; Limitat

ACTIVITAT A CÀRREC DE; Vivian Caoba
LLOC; Auditori del casal Pere Capellà
ATENCIÓ; Una vegada Iniciat l'acte, no
es permetrà l'entrada dins la sala

Acte organitzat per l'Ajuntament d'Al¬
gaida amb el patrocini del Circuit d'Arts
Escèniques del Consell de Mallorca.

DIDMENGE, 22 DE WBVEMBRE
«18.00 h. Tradicional concert
de la Banda de Música d'Algaida

m

en commemoració de Santa Cecí¬

lia, patrona dels músics. A l'esglé¬
sia d'Algaida.
ja Tanda de ¿Música d'^Algaida,

juntament amb els components d ¿11-
¿Mayurqa, ofereix l'adaptació per
a banda de música del concert ^l-
JMayurqa Clàssic (escrit originalment
per a orquestra de cordes), de Toni
Roig, fundador de l'agrupació yAl-
¿Mayurqa.

Organitzat per l'Associació Banda de
Música d'Algaida i patrocinat per l'Ajun¬
tament d'Algaida. A l'església d'Algaida.

DIMEGRE8,25 DE lilDVEMDRE
• 17*00 h. Teatre infantil:

Quin embolic d'emocions
Ija Carme i na Clara no poden dor¬

mir. jes emocions s'han escapat de l'ar¬
mari on estaven ficades i no paren de
capgirar-se, enredar-se i fer trontollar
les nostres protagonistes. Ter posar
una mica d'ordre a tot aquest enrenou
cerquen com aconseguir col·locar-les
de bell nou cadascuna al seupotet.

ADREÇAT A; Infants de 3 a 9 anys
DURADA; 45 minuts
ENTRADA; Gratuïta
AFORAMENT; Limitat
ACTIVITAT A CÀRREC DE; Creàtica 17
LLOC; Auditori del casal Pere Capellà

ATENCIÓ; Una vegada iniciat l'acte, no
es permetrà l'entrada dins la sala

Acte organitzat per l'Ajuntament d'Al¬
gaida amb el patrocini de Cultura en
Xarxa del Consell de Mallorca.

DIJDD8. 26 DE NDVEMDRE
• 17.30 h. Taller d'arquitectura
per a infants:

Tanca, tapa, viu!
Tina habitació no és només un es¬

pai. 6s un món màgic, un univers in¬
finit on tot hi té cabuda. Tin lloc que
podem transformar fins on ens du¬
gui la imaginació. ,^11 taller "Tanca,
tapa, viu!" descobrirem els secrets que
amaga l'arquitectura i construirem el
nostre propi espai apartir del que ens
envolta.

ADREÇAT A; Infants de 6 a 12 anys
DURADA; 1 hora I mitja
ENTRADA; Gratuïta. Per poder assistir
al taller és necessària inscriure's prèvi¬
ament a la biblioteca. Ho podeu fer per¬
sonalment o per telèfon al 971 66 56 79
AFORAMENT; Limitat a 25 infants
ACTIVITAT A CÀRREC D'; Arquitectives
LLOC; Sala d'exposicions del casal Pere
Capellà
ATENCIÓ; Una vegada iniciat l'acte,
no es permetrà l'entrada dins la sala.
Aquesta activitat va dirigida als infants.
Els pares I mares podran deixar els in¬
fants i passar-los a recollir a les 19.00
hores

Acte organitzat per la Biblioteca Munici¬
pal d'Algaida amb el patrocini la Xarxa
de Biblioteques del Consell de Mallorca.

DIVElilDRED, 27 DE NDVEMDRE
• 19*30 h. Xerrada. Presenta¬
ció de la Proposició de llei per ga¬
rantir els drets de lesbianes, gais,
transsexuals, bisexuals i interse-
xuals i per eradicar la LGTBlfò-
bia. Organitzat per l'Associació
Ben Amics LGTBI de les Illes Bale¬
ars amb la col·laboració de l'Ajun¬
tament d'Algaida. A l'auditori del
casal Pere Capellà.

DI88BDTE. 28 DE NDVEMDRE

• 19.00 h. Tradicional missa en
commemoració de la festivitat

(divendres, 27 de novembre) del
beat Ramon Llull. Confraria del
beat Ramon LLull. A l'església de
Randa.

• 19*45 h. Acte inaugural de
l'Any Llull a Randa, Pina i Algai¬
da. Presentació institucional de

l'Any Llull al municipi d'Algaida
que tendrá lloc del novembre de
2015 al novembre de 2016. Pre¬

sentació del logotip commemo¬
ratiu confeccionat per Pilar Sa¬
las Barceló i de la web de l'Any
Llull, accessible des de la pàgina
del l'Ajuntament {www.ajalgai-
da.net). L'acte serà transmès en
directe per Titoieta Ràdio, La rà¬
dio de les bèsties (107.7 de la FM
i a través d'Internet a www.titoie-

ta.cat). Seguidament:
Conferència: Els paisatges de Ra¬
mon Llull, a càrrec de Gabriel En¬
senyat i Gaspar Valero. Acte orga¬
nitzat per l'Ajuntament d'Algaida.
Comissió Any Llull. A l'església de
Randa.


