Punt Cultural
Juny 2018

01/06/2018
17:00 Celebració de la Festa del Comerç
Organitzat per l'associació de comerciants Ciutadella Antiga al nucli antic. De les 17 a les 21:30 h. Les botigues faran promocions,
esdeveniments i descomptes que acabarà amb algunes actuacions i cercaviles.
18:00 Signatura de contes amb la il·lustradora Mercè Arànega
A la llibreria Pau, de 18 a 20 h. Entrada lliure i gratuïta.
19:00 Inauguració de l'exposició "Solstici"
Treballs dels alumnes dels tallers del Centre Municipal d'Art (dibuix i pintura, gravat, talla, ceràmica, fotografia, restauració, escultura,
paper maixé, fil i agulla). A l'Espai d'Art Xec Coll, fins al 12 de juny. Gratuït.
20:00 Acte de reconeixement al poeta Josep Maria Llompart
Conferència de Pere Gomila i projecció d'un documental, amb motiu de l'Any Josep Maria Llompart. Organitzat per la Biblioteca
Pública municipal. Sala Joana de Vigo i Squella de la Casa de Cultura. Gratuït.
20:30 Concert del cicle "Clàssics tot l'any": Carlos Marín Rayo
Actuació de Carlos Marín Rayo (piano), amb música d'Antonio Soler, David del Puerto, J. Haydn, Fernando Buide, I. Albéniz, Ramón
Otero Moreira i J. Brahms. Organitzat per Joventuts Musicals de Ciutadella. Sala Torrent de l'església del Socors.
21:00 Representació de "Bella, una al·lota valenta"
Obra de teatre per a infants i joves, basada en l'obra "La bella i la bèstia", a càrrec del Grup de Teatre del Centre Catequístic Sant
Miquel. Sala d'Actes de Sant Miquel. Hi haurà funcions els dies divendres 25 de maig a les 21 h, dissabte 26 de maig a les 20 h,
divendres 1 de juny a les 21 h i dissabte 2 de juny a les 20 h. Venda anticipada d'entrades: a la taquilla de la Sala d'Actes (c/ de ses
Andrones, 23), els dies 23 i 24 de maig de 19:30 a 21 h. Preu: 10 € adults i 6 € fins a 12 anys.
23:30 Concert de Leonmanso
Actuació de Leonmanso (amb banda), presentant el seu nou disc, al Jazzbah (pla de Sant Joan). Entrada anticipada 7 € + despeses
de gestió a CODETICKETS. Entrada a taquilla 10 €.
02/06/2018
10:00 Jornada de portes obertes a Mestral Ciutadella
Amb motiu de la celebració dels primers 25 anys de Mestral en la seva feina de formació i inserció de persones en risc d'exclusió
social. Per descobrir les entranyes del projecte. A la nau Mestral (c/ dels Fusters, 37. Polígon Industrial). Organitzat per Càritas
Diocesana de Menorca. Gratuït. A les 10 h hi tindran lloc els tallers següents per a públic familiar: taller de robots reciclats amb Els
ninots d'en Tonet, taller de chalk paint amb Santi Saurina, i collage tèxtil amb Laura Marte. També s'hi farà una degustació de Comerç
Just i visita al projecte "25 anys amb Menorca".
12:00 Penjada de la bandera de Sant Joan a l'exterior del Casino 17 de Gener
Acte organitzat pel Casino 17 de Gener. Gratuït.
19:00 Mostra de teatre dels alumnes de les Aules de Teatre del Cercle Artístic
Especial "Crim i càstig", obres inventades i descobertes. A càrrec de les Aules de Teatre del Cercle Artístic impartides per la professora
Maribel Silvent. Teatre de l'IES Josep M. Quadrado. Entrada lliure.
19:00 Trobada del club de lectura "Plaça de Lletres"
Sessió per comentar el llibre "Del color de la leche" de Nell Leyshon. Biblioteca Pública Municipal. Gratuït.
19:30 Ballada popular de celebració del 35è aniversari del Grup de Balls Populars Arrels de Sant Joan
Organitzat pel Grup de Balls Populars Arrels de Sant Joan de Ciutadella i amb la participació de la Colla de sa Bodega (Eivissa) com a
grup convidat. Plaça dels Pins. Gratuït.
20:00 Concert de Primavera de la Banda Municipal de Música i la Banda Jove de l'Escola
Actuació de la Banda Municipal de Música de Ciutadella i la Banda Jove de l'Escola Municipal de Música i Arts Escèniques de
Ciutadella. Direcció musical: Joan Mesquida. Plaça de la Catedral. Gratuït.
20:00 Representació de "Bella, una al·lota valenta"
Obra de teatre per a infants i joves, basada en l'obra "La bella i la bèstia", a càrrec del Grup de Teatre del Centre Catequístic Sant
Miquel. Sala d'Actes de Sant Miquel. Hi haurà funcions els dies divendres 25 de maig a les 21 h, dissabte 26 de maig a les 20 h,

Miquel. Sala d'Actes de Sant Miquel. Hi haurà funcions els dies divendres 25 de maig a les 21 h, dissabte 26 de maig a les 20 h,
divendres 1 de juny a les 21 h i dissabte 2 de juny a les 20 h. Venda anticipada d'entrades: a la taquilla de la Sala d'Actes (c/ de ses
Andrones, 23), els dies 23 i 24 de maig de 19:30 a 21 h. Preu: 10 € adults i 6 € fins a 12 anys.

20:00 Inauguració de l'exposició "Mousse de Muses"
Amb obra de James. Fins al 30 de juny. Galeria Vidrart (C/ del Roser, 8). Entrada gratuïta.
21:00 Projecció "Els santjoans de 1964/65, 1966/67, 1972/73 i 1980/81"
Projecció de les pel·lícules d'Agustí Sintes Tudurí amb la música en directe de Pepe Ruete Cavaller. Organitzat per Setmanaris i
Revistes. Pati de Can Saura. Gratuït.
03/06/2018
12:00 Concert vermut amb les big bands de Ciutadella i des Mercadal
Organitzat per l'Escola Municipal de Música i Arts Escèniques. Pati de Can Saura. Gratuït.
18:00 V Festival de l'Escola de Dansa Carmen Estela
Sala Polivalent Canal Salat.Col·laboració: 5 €. Venda d'entrades a l'Escola de Dansa Carmen Estela (C/ Comte Cifuentes, 39) i a la
mateixa Sala una hora abans de la funció.
04/06/2018
10:00 Visites a la Catedral i el Convent de Sant Agustí de Ciutadella
Horari: de maig a octubre de 10 a 16 h (darrera admissió a les 15:30 h). Organitzat per la Diòcesi de Menorca. Entrada senzilla: 6 €. Es
pot visitar la Catedral i el seu museu, i també el Convent de Sant Agustí (claustre, exposició del bisbe Sever, sales museu i antiga
església). Residents entrada gratuïta. Visites guiades: es fan cada dia a les 12 h, tant a la Catedral com al Convent de Sant Agustí. En
el cas de la Catedral es visiten les terrasses del primer pis i, en el cas del Convent, els túnels i la cisterna, el cor de l'església del
Socors i la biblioteca històrica.
19:30 Concerts de final de cicle de l'Escola Municipal de Música
Actuació d'Elena Sintes (oboè), Mar Florit (violí) i Victòria Torrent (violoncel). Organitzat per l'Escola Municipal de Música. Espai Sant
Josep de Ciutadella Antiga. Gratuït.
05/06/2018
09:30 Jornada de portes obertes a les pedreres de s'Hostal (Líthica)
Amb motiu del Dia Mundial del Mediambient. De 9:30 a 14:30 h i de 16:30 h fins a la posta de sol. Gratuït.
10:00 Exposició de les 6 obres finalistes del XXXV Concurs d'Imatge de les Festes de Sant Joan 2018
A l'entrada del Centre Municipal d'Art, fins al 22 de juny. Gratuït.
18:00 Presentació del llibre "El primer joc d'en Jan i la Marina"
Història escrita per Montse Catalán, que serà a la presentació, i il·lustrada per Marc Rodríguez. La presentació comptarà amb la
intervenció d'Esther Prim, que explicarà el conte amb l'ajuda d'un teatre d'ombres. Llibreria vaDllibres. Gratuït. "El primer joc d'en Jan i
la Marina" mostra la relació de complicitat que estableix una nena amb el seu germà petit quan aquest encara no ha nascut. La mare,
entrant en el seu joc, els integra a tots dos, reconeixent les seves necessitats diferents.
06/06/2018
19:30 Concerts de final de cicle de l'Escola Municipal de Música
Actuació de Gerard Moll (oboè), Xavier Pieres (oboè) i Maria Montaner (paino). Organitzat per l'Escola Municipal de Música. Espai
Sant Josep de Ciutadella Antiga. Gratuït.
07/06/2018
19:30 Concerts de final de cicle de l'Escola Municipal de Música
Actuació d'Andreu Forcada (baix), Raquel Pons (piano) i Maria Genestar (trompeta). Organitzat per l'Escola Municipal de Música. Espai
Sant Josep de Ciutadella Antiga. Gratuït.
08/06/2018
19:00 Concerts de final de cicle de l'Escola Municipal de Música
Actuació d'Arnau Coll (saxo), Joan Marquès (saxo) i Paula Mesquida (trombó). Organitzat per l'Escola Municipal de Música. Espai Sant
Josep de Ciutadella Antiga. Gratuït.
19:30 Xerrada "Filles de Virginia Woolf. Dones i literatura"
A càrrec de M. Àngels Cabré, escriptora i directora de l'Observatori Cultural de Gènere. Llibreria vaDllibres. Gratuït.
20:00 "Into the woods", final de curs de Teatre Musical de l'Escola Municipal de Música i Arts Escèniques
Al Teatre de Sant Miquel. Gratuït.
21:30 Representació de la sarsuela "Foc i Fum", amb música de Francesc Rosselló i text de Joan Benejam (1)
Amb la direcció escènica de J. Albert Serra i la musical de Joan Caules. Organitzat pel Casino 17 de Gener. Teatre del Casino 17 de
Gener. Funcions els dies divendres 8 de juny de 2018 a les 21:30 h, diumenge 10 de juny a les 19 h, divendres 15 de juny a les 21:30
h, dissabte 16 de juny a les 21:30 h i diumenge 17 de juny a les 12 h. Preu de les entrades: 15 € per als socis del Casino 17 de Gener

h, dissabte 16 de juny a les 21:30 h i diumenge 17 de juny a les 12 h. Preu de les entrades: 15 € per als socis del Casino 17 de Gener
(imprescindible presentar carnet) i 18 € per al públic en general. Venda anticipada d'entrades per al públic en general, a partir de dia 28
de maig de dilluns a divendres de 19:30 h a 21 h, i una hora i mitja abans de cada funció a la taquilla del Teatre.

23:30 Concert de Projecte Mut
Actuació de Projecte Mut (Talent IB), al Jazzbah (pla de Sant Joan). Entrada anticipada 7 € + despeses de gestió a CODETICKETS.
Entrada a taquilla 10 €.
09/06/2018
09:00 Acaba 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.
09:00 Acaba 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.
09:30 Taller de carotes per a fillets, joves i adults
De 9:30 a 11 h (fillets), i d'11 a 13 h (joves i adults). Organitzat per CerclART del Cercle Artístic, a la Sala Jeroni Marquès del Cercle
Artístic. Preu: 6 € (fillets), 10 € (joves i adults). Places limitades. Inscripcions: del 28 de maig al 7 de juny, a través del telèfon 971 38
57 53 o de l'adreça electrònica gerencia@cercleartistic.com
18:00 Espectacle de dansa "Un aire bucòlic"
Final de curs de les alumnes de dansa del centre Art en Moviment, dirigit per Aurore Gracient. Sala Polivalent del Canal Salat. Preu: 5
€. Venda d'entrades a Art en Moviment (c/ Captius de Constantinoble, 7. 671 641 528) o a la taquilla de la Sala el dia de l'espectacle.
21:00 Bep Marquès en concert
Amb amics convidats. Al Cercle Artístic. Entrada gratuïta.
10/06/2018
09:30 Matí de portes obertes a les pedreres de s'Hostal (Líthica) i al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre (GOB)
De 9:30 a 14:30 h. Gratuït.
19:00 Representació de la sarsuela "Foc i Fum", amb música de Francesc Rosselló i text de Joan Benejam (2)
Amb la direcció escènica de J. Albert Serra i la musical de Joan Caules. Organitzat pel Casino 17 de Gener. Teatre del Casino 17 de
Gener. Funcions els dies divendres 8 de juny de 2018 a les 21:30 h, diumenge 10 de juny a les 19 h, divendres 15 de juny a les 21:30
h, dissabte 16 de juny a les 21:30 h i diumenge 17 de juny a les 12 h. Preu de les entrades: 15 € per als socis del Casino 17 de Gener
(imprescindible presentar carnet) i 18 € per al públic en general. Venda anticipada d'entrades per al públic en general, a partir de dia 28
de maig de dilluns a divendres de 19:30 h a 21 h, i una hora i mitja abans de cada funció a la taquilla del Teatre.
12/06/2018
10:00 Prematrícules 2018-2019 de l'Escola Municipal de Música i Arts Escèniques per a alumnes de nou ingrés
Dies 12, 13 i 14 de juny de 2018, de 10 a 13:30 h i de 16 a 19:30 h, a la secretaria de l'Escola Municipal de Música i Arts Escèniques
(plaça de la Catedral). Classes a partir de 4 anys. L'adjudicació de places es farà per sorteig.
20:15 Ballet al cinema: "El lago de los cisnes"
Retransmissió en directe del ballet "El lago de los cisnes", de Pyotr Tchaikovsky, de de la Royal Opera House de Londres. Cinemes
Canal Salat.
15/06/2018
21:30 Representació de la sarsuela "Foc i Fum", amb música de Francesc Rosselló i text de Joan Benejam (3)
Amb la direcció escènica de J. Albert Serra i la musical de Joan Caules. Organitzat pel Casino 17 de Gener. Teatre del Casino 17 de
Gener. Funcions els dies divendres 8 de juny de 2018 a les 21:30 h, diumenge 10 de juny a les 19 h, divendres 15 de juny a les 21:30
h, dissabte 16 de juny a les 21:30 h i diumenge 17 de juny a les 12 h. Preu de les entrades: 15 € per als socis del Casino 17 de Gener
(imprescindible presentar carnet) i 18 € per al públic en general. Venda anticipada d'entrades per al públic en general, a partir de dia 28
de maig de dilluns a divendres de 19:30 h a 21 h, i una hora i mitja abans de cada funció a la taquilla del Teatre.
23:30 Karaoke Band amb banda en directe
Tercera temporada de Karaoke Band, al Jazzbah (pla de Sant Joan). Entrada a taquilla 5 € amb consumició mínima inclosa.
16/06/2018

20:30 Vetlla des be
Al Camí de Maó, 50 (caixer pagès de tramuntana). Gratuït.
21:30 Representació de la sarsuela "Foc i Fum", amb música de Francesc Rosselló i text de Joan Benejam (4)
Amb la direcció escènica de J. Albert Serra i la musical de Joan Caules. Organitzat pel Casino 17 de Gener. Teatre del Casino 17 de
Gener. Funcions els dies divendres 8 de juny de 2018 a les 21:30 h, diumenge 10 de juny a les 19 h, divendres 15 de juny a les 21:30
h, dissabte 16 de juny a les 21:30 h i diumenge 17 de juny a les 12 h. Preu de les entrades: 15 € per als socis del Casino 17 de Gener
(imprescindible presentar carnet) i 18 € per al públic en general. Venda anticipada d'entrades per al públic en general, a partir de dia 28
de maig de dilluns a divendres de 19:30 h a 21 h, i una hora i mitja abans de cada funció a la taquilla del Teatre.
17/06/2018
09:00 Dia des Be: primer toc de fabiol i altres
Primer toc de fabiol a cal caixer senyor (c/ de Sant Jeroni). Sortida de la Comitiva i visites durant tot el dia, les primeres a l'Ajuntament i
a Cal Bisbe. Quan la Comitiva i l'homo des be hagin fet totes les visites previstes, al vespre, tindrà lloc la Beguda de cal caixer casat
(av. Sant Antoni M. Claret, 83), i el posterior acomiadament als domicilis del caixer capella (c/ Estret, 8) i del caixer senyor (c/ de Sant
Jeroni).
12:00 Representació de la sarsuela "Foc i Fum", amb música de Francesc Rosselló i text de Joan Benejam (5)
Amb la direcció escènica de J. Albert Serra i la musical de Joan Caules. Organitzat pel Casino 17 de Gener. Teatre del Casino 17 de
Gener. Funcions els dies divendres 8 de juny de 2018 a les 21:30 h, diumenge 10 de juny a les 19 h, divendres 15 de juny a les 21:30
h, dissabte 16 de juny a les 21:30 h i diumenge 17 de juny a les 12 h. Preu de les entrades: 15 € per als socis del Casino 17 de Gener
(imprescindible presentar carnet) i 18 € per al públic en general. Venda anticipada d'entrades per al públic en general, a partir de dia 28
de maig de dilluns a divendres de 19:30 h a 21 h, i una hora i mitja abans de cada funció a la taquilla del Teatre.
20:00 Dia des Be: tirar avellanes
Tirar avellanes a l'avinguda de la Constitució. La Banda Municipal de Música actuarà davant el bar de Calós. Gratuït.
22/06/2018
21:00 Festers de Sant Joan i festes de carrer
A diversos punts de Ciutadella, amenitzats per diferents grups musicals. Gratuït.
23/06/2018
14:00 Dissabte de Sant Joan: primer toc de fabiol i altres
A cal caixer senyor, el fabioler demana permís per començar el replec de la Qualcada. En haver-los arreplegat tots, tret del caixer
senyor i del caixer capellà, té lloc el lliurament de la bandera de Sant Joan a cal caixer casat per part de la dona d'aquest al caixer
fadrí. Els darrers a ser arreplegats són el caixer senyor i el caixer capellà. Gratuït.
18:00 Dissabte de Sant Joan: Caragol des Born i altres
Entrada del caixer senyor al Caragol des Born. Plaça des Born. Després, diferents actes amb la Qualcada com a protagonista (a les
19:30 h, aprox., cant de Vespres a l'ermita de Sant Joan de Missa, Corregudes a sa Plaça -22 h aprox.- i Caragol de Santa Clara
-23:30 h aprox.-), que acaben, ja de matinada, amb la Beguda de caixers i cavallers a cal caixer senyor. Quan són a Sant Joan de
Missa, moment de tirar avellanes a la Contramurada (19 h aprox.). Gratuït.
24/06/2018
08:00 Dia de Sant Joan: actes del matí
El fabioler demana permís al caixer senyor per tornar a començar el replec de la Qualcada. Els actes del matí (proves dels Jocs des
Pla -10 h aprox.-, Corregudes a ses Voltes i Caragol de Santa Clara) acaben amb la Beguda de caixers i cavallers a cal caixer capellà
(Seminari Diocesà), després de la Missa de Caixers a la Catedral, que comença a les 14:30 h aprox. Gratuït.
17:00 Dia de Sant Joan: tanda del capvespre
Nova petició de permís del fabioler al caixer senyor per començar el replec de la tanda del capvespre. Després, es fan la Convidada a
l'Ajuntament (plaça des Born, a les 19 h aprox.), els Jocs des Pla, les Corregudes a sa Plaça i el Caragol de Santa Clara (00:30 h
aprox.). I acaba, ja de matinada (5 h aprox.) i després de la Beguda de caixers i cavallers a cal caixer senyor, amb el darrer toc de
tambor i fabiol a cal caixer capellà (c/ de Cal Bisbe). Gratuït.
25/06/2018
23:00 Castell de focs artificials
Llançats des de la punta Prima de la urbanització de Son Oleo. Gratuït.
29/06/2018
23:30 Concert del CRANC 2018 (Illa de Menorca Festival)
Actuacions de Nonasound, Colega Chungo i Dj Byone, al Jazzbah (pla de Sant Joan). Preu: anticipada 5 €, taquilla 6 €.
30/06/2018
23:30 Concert del CRANC 2018 (Illa de Menorca Festival)
Actuacions de Bacon Radars, L.A. Witch i Dj Dos glops, al Jazzbah (pla de Sant Joan). Preu: anticipada 10 €, taquilla 12 €.

