Punt Cultural
Agost 2019

01/08/2019
23:00 Concert de Coque Malla al Jazzbah
Concert de Coque Malla al Jazzbah.Dijous 1 d'agost i divendres 2 d'agost, a les 23h.Entrades: anticipada 18€ (codetickets), a taquilla
22€.Aforament limitat.
02/08/2019
21.00 Diada estiu cultura. Germanes Moll Salord, recital de violí i piano.
Reciptal de violí i piano a càrrec de les germanes Moll SalordDivendres 2 d'agost a les 21.00 hAntiga església del Socors (accés pel
carrer del Socors).Aforament limitat.
23:00 Concert de Coque Malla al Jazzbah.
Concert de Coque Malla al Jazzbah.Dijous 1 d'agost i divendres 2 d'agost, a les 23h.Entrades: anticipada 18€ (codetickets), a taquilla
22€.Aforament limitat.
03/08/2019
20.00 Diada estiu cultura. Tango, espectacle per a públic familiar, a càrrec de la companyia No Som Tres.
TANGO, espectacle per a públic familiar, a càrrec de la companyia No Som Tres.A les 20.00 h al pati de Can Saura.Consulta tots els
detalls de l'espectacle al programa adjuntat.
21.00 Diada estiu cultura. A contrallum, concert a càrrec de Trio Lied.
A contrallum, concert a càrrec de Trio Lied.A les 21.00 h a la Sala Gran de Can Saura.Aforament limitat.Consulta tots els detalls del
concert al programa adjuntat.
21.30 Diada de cultura. "Jo, Odisseu", amb l'actor Rodo Gener i música de Mariona Forteza.
"Jo, Odisseu", amb l'actor Rodo Gener i música de Mariona Forteza.A les 21.30 h a sa Platja Gran.Espai sense cadires.Consulta tots
els detalls al programa adjuntat.
22:00 Illanvers
Poesia, música i pintura.Participen Joan Triay Vidal, Eva Tur Antonio, Anaïs Faner Anglada, Emili Sánchez-Rubio, Maria Teresa Ferrer
Escandell, Miquel Àngel Llauger, Margarita Ballester, Margui Juanico i Francesc Florit Nin.Dissabte 3 d'agost, a les 22h, a Can Saura.
04/08/2019
23:00 Concert acústic amb Joan Dausà
Joan Dausà torna a Ciutadella en un concert especial per celebrar els 20 anys del Jazzbah. Ho farà en un format acústic, acompanyat
de Florenci Ferrer, amb temes sobretot del seu últim disc, Ara som gegants, però també de discos anteriors.Diumenge 4 d'agost, a les
23h, al Jazzbah.Entrades: des de 15€ fins a 18€. Venda anticipada a Codetickets.
05/08/2019
15:00 Inici de les V Jornades Biennals de Dansa, Pensament i Investigació Corporal
La Asociación Cultural Cuerpo Sin Órganos y la Compañía Karbala de Teatro Danza organizan las V Jornadas Bienales de Danza,
Pensamiento e Investigación Corporal Experimenta Soma Butoh Menorca. Se realizan del 5 al 11 de agosto en Líthica Pedreres de
S'Hostal en Ciutadella de Menorca.Estas Jornadas son abiertas y las actividades Workshops, Laboratorios, Ponencias Físicas, Jam
Art, Ponencias Teóricas, Conversatorios, Proyecciones están diseñadas para público general. No se requiere ninguna experiencia
previa en Danza. Desde 2011 la asociación lleva a cabo este encuentro en Menorca.Más
información:https://experimentabutohmenorca.blogspot.com/p/filosofia-de-experimenta-butoh-menorca.html Contacto: Maica Martinez
+34 669 934 839Ariel Procajlo +34 618 354543karbalabarna@gmail.com
21:00 Concert de Lina Tur i Alba Ventura
Joventuts Musicals organitza el concert de Lina Tur i Alba Ventura, que tindrà lloc dilluns 5 d'agost, a les 21h, al Claustre del
Seminari.Venda d'entrades: a partir de 12€ a Codetickets.
07/08/2019
20:00 Música antiga amb Jordi Savall
Dins el marc del Festival Pedra Viva 2019, "Folias & Romanescas"- Jordi Savall, Viola de gamba soprano, anònim italià, ca 1500/Viola
de gamba baixa de 7 cordes de Barak Norman, Londres 1697- Xavier Díaz-Latorre, tiorba i guitarraDimecres 7 d'agost, a les 20h, a les
Pedreres de Lithica.Venda d'entrades: Lithica, Cafeteria Ànima i on-line a www.pedravivamenorca.com

23:00 Concert de Iván Ferreiro al Jazzbah
Concert de Iván Ferreiro al Jazzbah.Dimecres 7 d'agost i dijous 8 d'agost, a les 23h.Entrades: anticipada 18€ (codetickets), a taquilla
22€.Aforament limitat.
08/08/2019
18:30 Contacontes a la Biblioteca Infantil
"Mig Joan"Contacontes a càrrec de Laia Galceran.Dia 8 d'agost a les 18.30 h a la Biblioteca Infantil.Espectacle familiar. Aforament
limitat.
23:00 Concert de Iván Ferreiro al Jazzbah
Concert de Iván Ferreiro al Jazzbah.Dimecres 7 d'agost i dijous 8 d'agost, a les 23h.Entrades: anticipada 18€ (codetickets), a taquilla
22€.Aforament limitat.
09/08/2019
11:00 Jornada Artística Solidària amb la Índia
Jornada d’acció artística solidària a benefici de l’ONG Care & Share, que desenvolupa projectes educatius a la Índia.Podreu gaudir
d’espectacles (conta-contes, circ i un concert musical), xerrades i participar d’una rifa d’obres d’art donades per diferents
artistes.L’objectiu és aconseguir fons per un projecte d’escola a un dels barris de la classe social més desafavorida, els
intocables.L’ONG fa més de 10 anys que treballa al territori col·laborant en el desenvolupament, educació, salut i alimentació dels
infants, per aconseguir que puguin tenir una feina digna i que puguin ajudar a altres persones.Programa d’activitats:11h – Xerrada12h
– Conta-contes, amb Makiko Sese20h – Dansa aèria amb Cia. S’Espai de Circ21h – Concert amb Linda Palazzolo Organitzador:
RovellartLloc: Espai Rovellart (c/ Santíssim, 8, Ciutadella)Activitat gratuïta
20:00 Inauguració de l'exposició "Parella, abraçada, besada"
Exposició d'escultura, a càrrec de José Luís Juaneda, del 9 al 31 d'agost de 2019.Inauguració el divendres 9 d'agost, a les 20h, a
l'espai d'art Xec Coll (c/ Seminari s/n, Ciutadella)
10/08/2019
20:30 Concert Trío Arrels de Menorca
Concert de cançons menorquines, havaneres, boleros...Organitza: Unió d'Antics Alumnes de Don Bosco.Al pati interior de
Calós.Activitat gratuïta.
11/08/2019
23:00 Judit Neddermann al Jazzbah
Concert en el que presentarà el seu tercer disc en solitari, “Nua” (Satélite K, 2018).Un disc cantat en català, en el que també hi trobam
cançons en castellà i portugués.Entrades: de 10€ a 14€, a Codetickets.
12/08/2019
21:00 Dúo del Valle al Claustre del Seminari
Joventuts Musicals organitza el concert de Dúo del Valle, que tindrà lloc dilluns 12 d'agost, a les 21h, al Claustre del Seminari.Venda
d'entrades: a partir de 12€ a Codetickets.
14/08/2019
21:00 Música lírica i projeccions
Dins el marc del Festival Pedra Viva 2019, "Tránsitus".Producció pròpia i cel·lebració del 25è aniversari de Lithica.- Abraham Martínez,
orgue, piano i direcció artística- Álvaro Ambrosio, violí- José Ángel Esteban, viola- Leo Luckert, violoncel- David Lagares, baritonManuel Enamorado, trompa- Álvaro Garrido, percussió- Antonio Alcántara, percussió- Beatriz Rivas i Lucía Núñez, creació visualMaria Camps, sopranoDimecres 14 d'agost, a les 21h, a les Pedreres de Lithica.Venda d'entrades: Lithica, Cafeteria Ànima i on-line a
www.pedravivamenorca.com
15/08/2019
20:30 CONCERT-RECITAL «VIATGE ÍNTIM»
CONCERT-RECITAL «VIATGE ÍNTIM»15 d'agostHora: 20:30 hLloc: Hall de l’Hotel Can Araya, de Ciutadella - Carrer de Sant Cristòfol,
10, CiutadellaActivitat gratuïta(Béla Bartók, Zoltán Kodály i cançons populars japoneses i sefarditas, harmonitzades per a piano per
Manuel García Morante, amb recitación de poemes)Piano: Cise Cortés, professora de piano del Conservatori del Liceu de Barcelona,
poeta i escriptora.Veu: Mercedes Delclós, compositora, intèrpret vocal, experimentadora amb la veu i poeta.
16/08/2019
19:15 Joana Brabo a la Pedrera del Laberint (Lithica)
Dins el marc del programa Pedra en Viu (mostra d'arts escèniques menorquina) del Festival d'Estiu a Lithica, Joana Brabo amb "Alone
Together", poesia performativa.
19:30 Inauguració de l'exposició "Arqueologia urbana. 20 anys entre vesins, màquines i manobres"
Sala municipal d'exposicions El Roser. Fins al 9 de novembre de 2019. Gratuït.
20:00 Teatre a la Pedrera de l'Amfiteatre (Lithica)
Dins el marc del programa Pedra en Viu (mostra d'arts escèniques menorquina) del Festival d'Estiu a Lithica, "The Amateurs" amb
"Partícules Paral·leles".

20:00 Acte divulgatiu sobre el medi ambient (els plàstics)
L'Associcació Camí organitza un acte de conscienciació i divulgació sobre el tema dels plàstics i el medi ambient des d'una perspectiva
lúdica.Hora: 20:00-22:00Data: 16/8/2019Lloc: Plaça de la CatedralActivitat gratuïta
17/08/2019
18:00 Teatre a la Pedrera dels Tarongers (Lithica)
Dins el marc del programa Pedra en Viu (mostra d'arts escèniques menorquina) del Festival d'Estiu a Lithica, teatre amb la Cia.
Lantana amb la interpretació "La olor abans d'anar a dormir".
19:15 Performance a la baixada de les pedreres (Lithica)
Dins el marc del programa Pedra en Viu (mostra d'arts escèniques menorquina) del Festival d'Estiu a Lithica, performance "Ama ama
ama" a càrrec de Makiko Sese.
19:30 Concert d'Adala & Senyor Oca + Orgànic i Rudymentari
Concert d'Adala & Senyor Oca + Orgànic i Rudymentari, a la sala multifuncional del Canal Salat.Entrades: 7€ anticipada (Traib Shop,
NuraGrowshop i Tabacs Adrian) i online (ticketea), i 10 a taquilla. Obertura de portes a les 19:30h. Clausura a les 1:00.
20:00 Concert d'Atzur al Laberint de Lithica
Dins el marc del programa Pedra en Viu (mostra d'arts escèniques menorquina) del Festival d'Estiu a Lithica, concert d'Atzur al
Laberint.
20:00 Dansa-teatre-concert a la Pedrera de l'Amfiteatre (Lithica)
Dins el marc del programa Pedra en Viu (mostra d'arts escèniques menorquina) del Festival d'Estiu a Lithica, dansa-teatre-concert a
càrrec de la Companyia Col·lectiu Diàlegs amb "Frida".
18/08/2019
18:00 Teatre de Xoc a la Pedrera del Taronger (Lithica)
Dins el marc del programa Pedra en Viu (mostra d'arts escèniques menorquina) del Festival d'Estiu a Lithica, Teatre de Xoc amb "La
fugida del Zanni"
19:15 Circ a Lithica
Dins el programa Pedra en Viu (mostra d'arts escèniques menorquina) del Festival d'Estiu a Lithica, S'Espai de Circ ofereix "Macs,
històries de pedres"Si fossis una pedra, quina pedra series? N'hi ha de petites, grans, arrodonides, llises, rugoses, brillants, ... Totes
són diferents i úniques, i cadascuna té la seva història.Un espectacle de circ teatral, on quatre personatges ben singulars us deixaran
de pedra!Direcció i producció: S’Espai de Circ.Artistes: Pepe Bosch, Eva Adserías, Perico Bosch i Gibet Bosch.Espectacle per a tots
els públics.Entrades: 5€
20:00 Concert de Sommeliers a la Pedrera de l'Amfiteatre (Lithica)
Dins el marc del programa Pedra en Viu (mostra d'arts escèniques menorquina) del Festival d'Estiu a Lithica, concert de Sommeliers a
la Pedrera de l'Amfiteatre.
23:00 Tomeu Penya al Jazzbah
Enguany estrena nou disc amb dotze noves cançons que presenten a un inspiradíssim Tomeu amb el seu particular estil. Cançons
d’amor i músiques més festives, pinzellades countries, d’arrel i fins i tot un rap, s’intercalen sempre amb l'empremta única del cantautor
de Vilafranca de Bonany. A més amb el grup mallorquí Isla San Juan interpreta -Illes- fidel testimoni de que el cantant de Vilafranca es
pot adaptar a qualsevol estil.La sensibilitat de Tomeu també està molt present amb la cançó Recordant-te, que va compondre durant la
recerca del petit Artur que va desaparèixer a la torrentada del llevant de Mallorca en el mes d’octubre del 2018.R.D.I. República
Democràtica Independent es el nom del seu darrer disc i diu…..…atenció hem de construir una murada amunt més alta que se den
especuladors, polítics corruptes, gent que no saluda i sobretot… els qui maltractin ses dones… i de la resta del món en farem una
reserva…. Tomeu Penya vol crear una comunitat amb tots el pobles del Pla de Mallorca i la proposta la fa amb una aferradissa cançó a
ritme de RAP.Cost: 12€ - 15€. Venda d'entrades a Codetickets.
19/08/2019
19:00 Presentació del llibre "Esperança i llibertat", de Raül Romeva
Amb la presència de Diana Riba i Bernat Picornell.Dilluns 19 d'agost, a les 19:00h, a l'Umbracle de Venus (Casa de Cultura - c/ del
Sant Crist).Activitat gratuïta.
21:00 Quartet Vela al Claustre del Seminari
Joventuts Musicals organitza el concert del Quartet Vela, que tindrà lloc dilluns 19 d'agost, a les 21h, al Claustre del Seminari.Venda
d'entrades: a partir de 9€ a Codetickets.
20/08/2019
20:30 Conferència sobre els microplàstics
Són saludables els microplàstics que ens menjam?Conferència a càrrec de Pepe Coll Marquès, tècnic superior CSIC i responsable
microscopia IATA-CSIC.Dia 20 d'agost, a les 20:30h, a la Sala Gran de Can Saura.Activitat gratuïta.
23:00 Concert de Kiko Veneno al Jazzbah
Concert de Kiko Veneno al Jazzbah.Dimarts 20 d'agost i dimecres 21 d'agost, a les 23h.Entrades: anticipada 18€ (codetickets), a
taquilla 22€.Aforament limitat.
21/08/2019

20:00 Dansa neoclàssica i contemporània
Dins el marc del Festival Pedra Viva 2019, Gala de Dansa "Peus a terra".- Àfrica Brau, direcció- Dimitri Strudza, producció- Laura
García, Iván Delgado, Tamara Gutiérrez, David Valls, Maya Gómez, Blenard Azizaj, Leandro José Pérez, África Brau, David
Rodríguez, Luke Prunty, Santiago Bernardi, ballarins- Marco Mezquida, pianoDimecres 21 d'agost, a les 20h, a les Pedreres de
Lithica.Venda d'entrades: Lithica, Cafeteria Ànima i on-line a www.pedravivamenorca.com
23:00 Concert de Kiko Veneno al Jazzbah
Concert de Kiko Veneno al Jazzbah.Dimarts 20 d'agost i dimecres 21 d'agost, a les 23h.Entrades: anticipada 18€ (codetickets), a
taquilla 22€.Aforament limitat.
22/08/2019
18:30 Contacontes a la Biblioteca Infantil
"L'estiu més viu"Contacontes a càrrec de Maria Galetta.Dia 22 d'agost a les 18.30 h a la Biblioteca Infantil.Espectacle familiar.
Aforament limitat.
24/08/2019
20:00 "Moments d'art" al Pati de Santa Clara
Concert al Pati de Santa Clara, a les 20:00h.Participen:- la cantant alaiorenca, Joana Melià, i el guitarrista mallorquí, Joshua Borràs;- la
poeta ciutadellenca Joana Bagur Florit, acompanyada a la guitarra per Felipe Ortiz;- amb les pintures en directe de Pau Sintes,
d'Alaior, i Lluís Amarè, de Vilanova i la Geltrú;- presenta l'acte el conegut presentador de TV i ràdio de Canal Blau, Ramon Soler;- a
l'equip tècnic l'empresa SOXTU, regida per Xavier Lluch.Acte gratuït/entrada inversa, per cobrir despeses dels billets dels participants.
25/08/2019
23:00 Cris Juanico al Jazzbah
VIU és un conjunt de cançons vives en les que l’artista illenc hi reflecteix, mitjançant la figuració i la metàfora, estima, pors, dubtes, fe i
l’alegria de viure. Peces musicals amb senzilles notes i textos inspirats des d’una Menorca crua i salvatge de la que ell se’n sent un
privilegiat element més.Sempre a la recerca del contrast entre la música i la paraula, entre la melodia i la poètica, entre la solidesa i la
delicadesa, Cris Juanico vesteix les seves cançons de rock amb aires de folk, en incorporar la sensibilitat i el detall del violí o del
guitarró a una banda clàssica de so molt consistent, creant un comfortable coixí per a les melodies d’aires mediterranis que impregnen
les seves composicions.VIU pot ser verb, substantiu o adjectiu, i açò li dóna molts significats. Pertany a diferents temps verbals del
verb viure. Pot ser l’extrem o punta de quelcom. O la part més sensible d’una ferida. O un adjectiu amb significat que pot canviar
segons el context. Un concepte, el de VIU, d’ample significat que l’artista ha decidit incloure a les 10 cançons inèdites del disc: una
paraula i molts significats, VIU en diverses formes i accepcions.Cost: de 8€ a 10€. Venda d'entrades a Codetickets.
26/08/2019
21:00 Concert de Mikel Uskola i Stella Marie Lorenz
Joventuts Musicals organitza el concert de Mikel Uskola i Stella Marie Lorenz, que tindrà lloc dilluns 26 d'agost, a les 21h, al Clasutre
del Seminari.Venda d'entrades: a partir de 12€ a Codetickets.
28/08/2019
20:00 Circ a Lithica
Dins el marc del Festival Pedra Viva 2019, FANG amb "Animal Religion"- Quim Girón, creació i interpretació- Joan Cot Ros, música i
espai sonor- Joana Serra, disseny tècnic- Jordi Fontdevila, dramatúrgia- Lluna Albert, vestuariDimecres 28 d'agost (20h) a les Pedreres
de Lithica.Venda d'entrades: Lithica, Cafeteria Ànima i on-line a www.pedravivamenorca.com
31/08/2019
21:00 "Batalla de gallos" Chuty vs. Walls
Exhibició a la sala multifuncional del Canal SalatChuty vs Walls amb DJ Puma + Orgànic, Lucia Leona, Efe de Roka, Klen, ODB, Luque
i Tranquimartin, The Shadow.Entrades: 12€ anticipada (Traib Shop, Nura Growshop i Tabacs Adrian) i a internet (a Ticketea), i 15€ a
taquilla.Obertura de portes a les 21:00h i clausura a les 1:00h.

