
  



  

PRESENTACIÓ                                                                                      

Tornam a ser a l’estiu i un any més volem compatir amb vosaltres el 
Tast d'Arts Escèniques En Vi-u. Un cicle de proximitat que enguany 
arriba a la seva sisena edició.

Arrel'ART continuam apostant per una programació amb 
propostes innovadores i singulars, que no deixen indiferent ningú. 

El teatre, la dansa, la música i el circ són alguns dels protagonistes 
del cicle que ens endinsarà a experimentar les arts escèniques 
amb els cinc sentits. Un cartell de quatre dies amb la participació 
de grans artistes que ens permetran gaudir d’emocions i 
sentiments.

Així, vos presentam aquest programa dinàmic i participatiu. Per 
gaudir en família i amics, grans i petits.

Comença En Vi-u!



  

Divendres 6 d'agost                                                     
Pati de Ses Escolàpies, 18.00 h
Taller col·lectiu, Gratuït

Mural Participatiu
Creació d'un mural col·lectiu.
Aquesta proposta visual es formarà a partir de la intervenció artística dels 
participants. Color, forma i paraula són els protagonistes d'aquesta experiència 
en viu que deixarà empremta.

Activitat adreçada a tots els públics.

Del 6 al 14 d'agost al Pati de Ses Escolàpies.
Es recomana inscripció prèvia: enviuteatre@gmail.com



  

Divendres 6 d'agost                                                     
Pati de Ses Escolàpies, 21.00 h
Teatre, 10€

Batec
L'equilibri entre il·lusió i frustració sempre ha estat massa fràgil.
Especialment si parlam de dones (i no una, ni dues, ni tres, com aquí) que per 
professió perenne han tingut el cuidar-nos; per rutina, acatar; i a qui van fer creure 
que els somnis existeixen per no complir-se.
Per elles, aquesta admiració en forma de trilogia.

Dramatúrgia: Catalina Florit Interpretació: Catalina Florit y Àlvar Triay
Direcció: Jaume Madaula Aj. direcció: Esther Anyó
Tècnic: Olivier Auclair Disseny de llums: Olivier Auclair
Escenografia: Jaume Madaula i Duna Homedes

Cia. Aflel



  

Dissabte 7 d'agost                                                     
Centre Cultural Ca'n Dulce, 12.00 h
Glosada participativa, Gratuït

Vermut & Glosa
Glosar, art d’improvisar versos rimats sobre una melodia determinada, forma part 
de la cultura popular oral. L'enginy del glosador, no es mesura només en 
l’estructura formal de la composició sinó també en el contingut de la resposta, 
que necessàriament ha de ser ràpida, enginyosa, i escaient a l'envit del contrari. 
En aquest acte us proposam gaudir de la glosa i participar del combat de forma 
espontània i festiva. 

Amb els Glosadors de Mallorca

Hi haurà servei de bar.

Glosadors de Mallorca



  

Dissabte 7 d'agost                                                     
Pati de Ses Escolàpies, 21.00 h
Concert folk, 10€

Ortiga
Ortiga  neix del concepte "foliada" (del castellà folía, que vol dir "bogeria"). Es 
tracta d'una festa on la gent es reuneix per cantar, tocar i ballar música tradicional 
gallega i "Session" (reunions informals de músics on s'ajunten i interpreten música 
tradicional irlandesa en llocs com pubs). A partir d'aquí pot passar qualsevol cosa 
però no hi ha cap dubte que la idea és fer festa de la mà de la música celta i folk.

Flautes i veu: Xavier Fortesa
Guitarra i veu: Miquel Frau
Percussió i veu: Nico Amengual

Hi haurà servei de bar.



  

Divendres 13 d'agost                                                     
Pati de Ses Escolàpies, 18.00 h
Taller infantil, Gratuït

Taller de titelles
Taller creatiu adreçat a infants a partir de 3 anys.
Amb culleres fusta, teles i altres materials crearem personatges diversos que seran 
els protagonistes de les vostre pròpies obres de teresetes.

Els infants han d'anar acompanyats d'un adult.
Es recomana inscripció prèvia: enviuteatre@gmail.com



  

Divendres 13 d'agost                                                     
Pati de Ses Escolàpies, 20.30 h
Peces de microteatre, 12€ 

Ruta teatral
Tres espais, tres obres i tres autors.
Una nit de teatre breu formada per tres peces de microteatre.

En aquesta edició la Ruta Teatral comptarà amb les peces següents:

- Paradís Padrina Definitiu.
- Jo no conec a ningú que miri porno.
- Papallones.



  

PARADÍS PADRINA DEFINITIU 

Emma torna a Mallorca per veure a la seva padrina. 
Després d’anys de silenci familiar es retroben a través de 
la pel·lícula que les unia quan ella era petita: Cinema 
Paradiso.
Una obra que parla sobre la família, la vida i el cinema.

Obra guanyadora del 3r concurs de textos teatrals.
Intèrprets: Mariona Hauf Albertí i Joan Cassanyes Roig

JO NO CONEC A NINGÚ QUE MIRI PORNO

Una directora de teatre experimental, conta el procés 
de creació de la seva “Tetralogia de la veritat”, una 
sèrie de peces que instal·len el debat entre “l’ésser” i el 
“parèixer” en l'escenari, experimentant amb els límits de la 
veritat escènica.

Intèrpret: Alba Flor Salas
Dramatúrgia: Jimena Marquez
Direcció: Melanie Catan

PAPALLONES

Dues germanes envoltades de caixes plenes de records. 
Un aleteig de papallona farà que tot canviï per sempre... 
O no.

Intèrprets: Camí Moyà i Sílvia Arbona
Dramatúrgia i direcció: Cia. Edrielle Teatre, Sílvia Arbona i 
Camí Moyà

PECES DE LA RUTA TEATRAL                                                                    



  

Dissabte 14 d'agost                                                     
Pati de Ses Escolàpies, 11.30 h
Espectacle familiar, 6€

Esbarjo Fest
En Marc està preparat per començar el programa en directe i on-line. Té una 
carta, és important, però esperarà a n’Aina per obrir-la. Com que està fent tard, 
obre en secret la carta que anuncia la tria de les productores finalistes que 
formaran part de la programació 2021 de la televisió autonòmica. No han estat 
seleccionades. Com li ho contarà a n’Aina, que acaba d’arribar?

Intèrprets: Marc Florencio i Aina Zuazaga
Direcció: La Marciana

Cia. La Marciana



  

Dissabte 14 d'agost                                                     
Pati de Ses Escolàpies, 21.00 h
Dansa, música i pinturar, 10€

Oficis Oblidats
Sense bressolar-nos en la idea que els temps passats foren millors, Oficis Oblidats és 
una proposta que neix de la improvisació de dansa, pintura i música, on es 
recuperen aquells oficis en desús. Les matalasseres, les resineres, els pregoners, els 
fonedors, els carboners, les campaneres... el seu record ens ha servit per a crear en 
viu aquesta peça. Una proposta multidisciplinària on l’equilibri és la improvisació a 
partir de la dansa, música i pintura en viu on la ballarina Úrsula Urgelés, la música i 
actriu Aina Zanoguera i l’artista Diego Ingold treballaran de manera conjunta 
recuperant oficis oblidats. 

Intèrprets: Úrsula Urgeles, Diego Ingold i Aina Zanoguera.
Direcció: Cia. Daus

Cia. Daus



  

D’acord amb les mesures sanitàries vigents, us informam:

● S'ha reduït l'aforament a fi de poder garantir que el públic tingui seient assignat i 
respectant la distància entre espectadors.

● Tots els seients i altres elements que formin part del mobiliari de les activitats seran 
degudament desinfectats prèviament a cada espectacle.

● Per accedir als recintes caldrà formar cua per ordre d’arribada, respectant les 
distàncies interpersonals.

● L’ús de la mascareta és obligatori en tot moment.

● En l’accés al recinte s’ubicarà un punt d’higiene personal (amb gel hidroalcohòlic), 
que és d’obligatori compliment per poder accedir al recinte. 

● En tots els recintes hi haurà habilitat servei de bany, al qual es podrà accedir 
respectant unes senzilles normes d’higiene i prevenció. En tot cas, es recomana 
minimitzar l’ús dels banys, si no és indispensable. 

● Per no crear cues, l'accés al recintes es realitzarà 20 minuts abans de començar 
l'espectacle.



  

VENDA I RESERVA D'ENTRADES:

● L'organització recomana la compra d'entrades al web www.arrelartcultura.com  

● També es podran realitzar reserves a l'adreça electrònica enviuteatre@gmail.com i al 
telèfon 676402177.

● Els pagaments a taquilla s'han de realitzar amb l'import exacte del preu de 
l'espectacle.

● La taquilla obrirà 1h abans de començar l'espectacle, i es podrà accedir al recinte 
20 minuts abans.

● No hi haurà entrades físiques a la taquilla. Les entrades seran digitals i s'enviaran al 
telèfon mòbil.

● L'aforament és limitat, i s'adapta a la normativa sanitària.

● 15% de descompte per als titulars del Carnet Jove (s'ha de presentar a taquilla).

http://www.arrelartcultura.com/
mailto:enviuteatre@gmail.com
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