Punt Cultural
Abril 2018

01/04/2018
12:00 Tradicionals matances de bujots
A diversos punts de la ciutat, coincidint amb les dotze del migdia del Dia de Pasqua. Gratuït.
12:00 Concert vermut amb Bep Marquès
Després de matar es bujot, Bep Marquès oferirà un concert vermut al bar del Casino 17 de Gener. Entrada gratuïta.
19:00 Concerts Sacres de Setmana Santa 2018
A càrrec del Cor de la Capella Davídica de la Catedral de Menorca (dirigit per Isabel Juaneda), del Cor Acadèmia 1830 de Palma i de
l'Orquestra de Cambra Illa de Menorca (32 músics). Interpretaran el "Rèquiem KV 626" de Wolfgang Amadeus Mozart. La direcció del
concert anirà a càrrec de Fernando Marina, amb l'actuació com a solistes de Maria Camps (soprano), Iolanda Riera (mezzo), Antoni
Lliteres (tenor) i Josep Miquel Ribot (baix). A l'auditori del Socors. Organitzat per la Capella Davídica de la Catedral de Menorca.
També hi haurà concert el dissabte 31 de març a les 19 h, al Socors. Concert gratuït que requereix d'entrada, que es lliuraran al Centre
Municipal d'Art a partir del 28 de març.
03/04/2018
09:00 Conciliart Setmana Santa 2018 al Centre Municipal d'Art
Tallers creatius i manualitats, per a fillets en edats entre 3 i 13 anys. Del 3 al 6 d'abril, de 9 a 13:30 h. El programa Conciliart ofereix
poder conciliar la vida laboral i familiar amb activitats d'oci perquè els més petits de la casa puguin desenvolupar les seves habilitats
creatives. Les inscripcions es poden formalitzar al Centre Municipal d'Art (c/ Seminari, 5) en horari de dilluns a divendres de 10 a 13:30
h i de 17 a 20 h, i dissabtes matí de 10 a 13:30 h.
10:00 Taller de goma eva "S'àvia Corema"
Taller creatiu de confecció d'una "fofutxa" de s'àvia Corema, per a fillets i adults (a partir de 10 anys). Del 3 al 6 d'abril (dos torns, a
triar), de 10 a 13 h o de 16:30 a 19:30 h Organitza: Pedro Faner Taller Creatiu. C/ Mallorca, 9. Preu: 50 € (material inclòs). Més
informació i inscripcions: 971 38 60 18 // creacionspedro@gmail.com
04/04/2018
09:00 Segueix obert el termini per presentar obres al Premi Born de Teatre 2018
Fins al 9 de juny de 2018 està obert el termini de presentació d'obres per optar a la XLIII edició del Premi Born de Teatre 2018,
convocat per la societat cultural Cercle Artístic, amb el patrocini de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, el Consell Insular de
Menorca, el Govern de les Illes Balears i l'Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música. Premi únic de 14.000 € al text
guanyador i l'edició de l'obra en les quatre llengües oficials de l'Estat espanyol. Els textos es poden presentar en català o en castellà a:
Secretaria del Cercle Artístic. XLIII Premi born de Teatre 2018. Plaça des Born, 19. 07760-Ciutadella de Menorca. L'obra premiada i el
nom de la persona autora es faran públics el dia 20 d'octubre de 2018. Podeu descarregar-vos les bases completes més avall.
20:15 Òpera al cinema: "Macbeth"
Retransmissió en directe de l'òpera "Macbeth", de Giuseppe Verdi, des de la Royal Opera House de Londres. Cinemes Canal Salat.
05/04/2018
09:00 Segueix obert el termini per presentar projectes a la IV Residència de Creació Teatral
Fins al 9 de juny està obert el termini de presentació de projectes i muntatges teatrals per optar a la IV edició de la Residència de
Creació Teatral convocada per la societat cultural Cercle Artístic en el marc de la celebració del XLIII Premi Born de Teatre 2018.
Adreçat a companyies teatrals, i per a projectes i muntatges teatrals col·lectius de tot l'Estat espanyol. S'han de presentar, fins al 9 de
juny de 2018, projectes teatrals per a muntatges de textos clàssics, muntatge de textos contemporanis, muntatges de nova
dramatúrgia (original i adaptada) i muntatge de creació col·lectiva. Els projectes es poden presentar en format PDF a l'adreça
premiborndeteatre@gmail.com. L'adjudicació de la Residència es donarà a conèixer el 10 de juliol de 2018 i s'haurà de desenvolupar
entre el 4 i el 18 d'octubre de 2018 a Ciutadella de Menorca. Podeu descarregar-vos les bases completes més avall.
20:15 Conferència "La ciencia de la felicidad. Los 7 pasos del Perdón de Daniel Lumera"
A càrrec de Marc Olomí i Júlia Salat, responsables a Espanya de l'ISF International School of Forgiveness (Escola Internacional del
Perdó) creada per Daniel Lumera. Al local de l'Asociación Al Alba (Camí de Maó, 158). Gratuït.
07/04/2018
12:00 20è Menorca Jazz: Jazz didàctic (off)
"Ja res té sentit", concert didàctic familiar sobre la història del swing, amb Guiem Nadal (trompeta i trombó), Marco Valero (contrabaix),
Marcos Herrada (piano) i Aina Zuazaga (narració i veu). Espai Sant Josep de Ciutadella Antiga. Taquilla inversa.

Marcos Herrada (piano) i Aina Zuazaga (narració i veu). Espai Sant Josep de Ciutadella Antiga. Taquilla inversa.

11/04/2018
19:00 Tallers del programa Treball amb Famílies 2018
Inici del taller "Ser pares (Ingredients per a una infància feliç dels nostres fills i filles)", amb Sili Liz, psicòloga i terapeuta familiar
sistèmica. Per a famílies amb fills a 1r, 2n, 3r i 4t de primària. Dies 11, 18 i 25 d'abril, i 2 de maig, de 19 a 21 h. Casa de Cultura.
Gratuït però requereix d'inscripció prèvia. Inscripció i més informació: Servei d'Educació de l'Ajuntament. 971 38 10 50 (extensió 345) //
628 244 187 // projecteseducatius@ajciutadella.org
13/04/2018
23:30 Concert de Purple Head
Actuació de Purple Head (tribut a Deep Purple), al Jazzbah (pla de Sant Joan). Entrada anticipada 8 € + despeses de gestió a
CODETICKETS // Entrada a taquilla 12 €.
18/04/2018
20:30 Cineclub de JJMM de Ciutadella: Jazz al Cinema
Projecció de la pel·lícula "Born to be blue" (2015), de Robert Budreau. Inclosa dins la programació del 20è Menorca Jazz. Cinemes
Canal Salat. Preu de l'entrada: 6 € per al públic en general i 3 € per als socis de Jazz Obert i de Joventuts Musicals de Ciutadella.
19/04/2018
20:30 Cineclub de JJMM de Ciutadella: Jazz al Cinema
Projecció de la pel·lícula "Born to be blue" (2015), de Robert Budreau. Inclosa dins la programació del 20è Menorca Jazz. Cinemes
Canal Salat. Preu de l'entrada: 6 € per al públic en general i 3 € per als socis de Jazz Obert i de Joventuts Musicals de Ciutadella.
20/04/2018
23:30 Concert de Jukebox Band
Actuació de Jukebox Band (per reviure en directe la millor música dels anys 80), al Jazzbah (pla de Sant Joan). Entrada a taquilla 7 €.
21/04/2018
09:00 Acaba el termini per presentar curtmetratges al Premi ImagEsport de Menorca 2018
Fins al 21 d'abril de 2018 està obert el termini per presentar curtmetratges per optar al III Premi ImagEsport de Menorca 2018,
convocat pel Consell Insular de Menorca amb col·laboració amb el Festival Internacional de Cinema de Menorca. L'objectiu és premia
la tasca de creació de curts que transmetin els valors implícits en l'activitat física i l'esport entre la població en l'edat escolar i entre tots
els agents implicats. Forma part de la campanya "Posam valors a l'esport". La durada mínima i màxima del curt s'estableix entre 3 i 5
minuts, amb títol i crèdits exclosos. Els curts han de ser inèdits i no s'han d'haver presentat a cap altre concurs o certamen. Els
protagonistes han de ser fillets/filletes entre 6 i 16 anys que pertanyin a un club esportiu amb domicili a Menorca i que participi en
l'Esport a l'Edat Escolar. S'atorgarà un primer premi de 900 €, un segon de 600 € i un tercer de 150 € al vídeo més popular. Podeu
descarregar-vos les bases completes més avall.
10:00 Festa del Llibre 2018: "Els llibres surten al carrer" (dia 1)
Exposició i venda de llibres, a la plaça de la Catedral. Entrada gratuïta. Dissabte 21 d'abril de 10 a 21 h, diumenge 22 d'abril de 10 a
20 h i dilluns 23 d'abril de 9 a 20 h.
22/04/2018
10:00 Festa del Llibre 2018: "Els llibres surten al carrer" (dia 2)
Exposició i venda de llibres, a la plaça de la Catedral. Entrada gratuïta. Dissabte 21 d'abril de 10 a 21 h, diumenge 22 d'abril de 10 a
20 h i dilluns 23 d'abril de 9 a 20 h.
23/04/2018
09:00 Festa del Llibre 2018: "Els llibres surten al carrer" (dia 3)
Exposició i venda de llibres, a la plaça de la Catedral. Entrada gratuïta. Dissabte 21 d'abril de 10 a 21 h, diumenge 22 d'abril de 10 a
20 h i dilluns 23 d'abril de 9 a 20 h.
26/04/2018
20:00 Inauguració de l'exposició "Picasso. El viatge del Guernica"
Organitzat per l'Obra Social La Caixa amb la col·laboració de l'Ajuntament. A la plaça dels Pins. Fins al 21 de maig. Gratuït.
27/04/2018
23:30 Concert d'Émbolo
Actuació d'Émbolo (afrokaos-trap-bakala), al Jazzbah (pla de Sant Joan). Entrada a taquilla 5 €.
30/04/2018
21:00 Concert de Cala Joia presentant el seu nou disc: "Acords de mar"
Amb Annabel Villalonga i Josep Abelaires, i la participació dels músics Cris Juanico, Moisès Pelegrí, Àngel Gelabert, Lluís Gener,
Ricardo Lluch i Borja Moll. Teatre de Sant Miquel. Entrada anticipada 8 € (a través de www.verkami.com cercant "Acords de mar") i a
taquilla 10 €.

