Punt Cultural
Abril 2017

01/04/2017
08:30 8è Certamen de dibuix i pintura ràpida CerclART-Cercle Artístic
Inscripció i segellat del suport per participar al 8è Certamen de dibuix i pintura ràpida que organitza CerclART del Cercle Artístic, fins a
les 10:30 h, al local social del Cercle Artístic. Les Inscripcions i segellat també es podran fer entre les 18 i les 21 h del divendres 31 de
març.Les obres s'hauran de lliurar entre les 17 i les 18:30 h de l'1 d'abril al Cercle Artístic. Exposició i lliurament de premis a partir de
les 19:30 h. Premi de 250 € per al guanyador del Certamen i premi especial de 50 € en material artístic per a menors de 18 anys.Les
bases completes es poden consultar a l'enllaç de més avall.
09:00 Segueix obert el termini per presentar originals al Premi Teatre de Butxaca 2017
Fins al 9 d'abril de 2017 està obert el termini de presentació d'obres per optar a la segona edició del Premi Teatre de Butxaca 2017,
organitzat per l'associació de veïns Ciutadella Vella, l'associació de comerciants Ciutadella Antiga i Cercle Artístic. Dues modalitats:
una general i l'altra destinada al públic infantil i juvenil. El premi està dotat amb 200 € per a la millor obra en cada modalitat i les obres
guanyadores s'estrenaran durant el festival Teatre de Butxaca 2017. L'acció ha de transcórrer en qualsevol tipus d'escenari que es
pugui trobar a un lloc cèntric del nucli antic de Ciutadella (comerç, habitatge, dependències diverses, despatxos, aules, cases
senyorials,...) i es valorarà que l'acció no passi en bars ni restaurants. La representació de l'obra no pot durar més de 15 minuts i el
text ha d'estar escrit per a un màxim de 3 intèrprets, en llengua catalana o castellana. El text s'ha de presentar en un arxiu pdf, en lletra
Arial a cos 12. La presentació d'originals es pot fer via postal al Cercle Artístic (Pl. des Born, 19. 07760-Ciutadella de Menorca) o via
correu electrònic a l'adreça teatredebutxacaciutadella@gmail.com Podeu consultar o descarregau-vos les bases més avall.
09:30 Canvi de temporada a les pedreres de s'Hostal (Líthica)
A partir de dia 1 d'abril, l'horari d'obertura serà de dilluns a dissabte, de 9:30 a 14:30 h i de 16:30 h a la posta de sol, i els diumenges,
de 9:30 a 14:30 h.Preu de l'entrada: General 5 €, majors de 65 anys 2,50 €, grups a partir de 12 persones 3 €, i fillets gratuït.El dilluns
dia 1 de maig s'hi farà una jornada de portes obertes i activitats.
10:00 Jornada de portes obertes al Camp d'Aprenentatge Es Pinaret
Celebració dels 25 anys de l'obertura del Camp d'Aprenentatge es Pinaret. Gratuït.
10:30 Segueix oberta "La pintura nua" al Roser
Exposició amb obra de Matias Quetglas, organitzada pel Consell Insular de Menorca. Sala municipal d'exposicions El Roser, fins al 15
d'abril. Gratuït. Horari de visita: de dilluns a dissabte, de 10:30 a 13:30 h, i de 17:30 a 20:30 h.
12:00 Mostra de Teatre Pre_Lector
Un exercici teatral familiar basat en la idea de fer amistat. Amb motiu del Dia Internacional de la Literatura Infantil. Espai Sant Josep de
Ciutadella Antiga. Gratuït.
17:00 Activitat del Punt Jove: "Jocs & Rol"
El Punt Jove i l'associació COALA (Cultura Ocio y Actividades Lúdicas Alternativas) organitzen un capvespre dedicat als jocs de taula i
de rol. Els membres de COALA dissenyaran i mostraran a tots els joves diferents jocs. Al Punt Jove. Gratuït.Més informació: Punt
Jove. C/ Mallorca, 67, baixos. 971 48 08 06 // 971 48 42 32 // joventut@ajciutadella.org // puntjove@ajciutadella.org // Facebook Punt
Jove Ciutadella.
21:00 Actuació de Rita Barber
"Cançons d'aquí i d'allà. Fados i música mediterrània", concert poètic, elegant i íntim que arribarà directament a l'ànima, amb Rita
Barber i Sergi Martí (guitarra). Organitzat per la Unió d'Antics Alumnes Don Bosco. Teatre de Ciutadella (Calós). Venda anticipada
d'entrades: dies 30 i 31 de març al bar de Calós (conserge) i a la taquilla del Teatre des d'una hora abans de l'actuació. Preus: públic
en general 7 € platea (anticipada 5 €) i 3 € amfiteatre; socis UAADB 5 € platea i 3 € amfiteatre.
03/04/2017
19:30 Inauguració de les exposicions "Drets d'una infància refugiada" i "Atrapats"
Exposicions de fotografies organitzades per Creu Roja que es podran veure a la Casa de Cultura fins al proper 22 d'abril. De dilluns a
divendres, de 9:30 a 13:30 h i de 16 a 20 h, i dissabtes, de 10 a 13 h. Gratuït
04/04/2017
09:00 Segueix obert el termini per presentar originals al XXXIV Concurs d'Imatge de les Festes de Sant Joan 2017
Fins al divendres 5 de maig de 2017 a les 14 h es poden presentar cartells originals per optar al XXIV Concurs d'Imatge de les Festes
de Sant Joan 2017, convocat per l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca. Es poden lliurar en mà o es poden remetre a: Ajuntament de
Ciutadella de Menorca. Regidoria de Cultura. Plaça des Born,15. 07760-Ciutadella de Menorca. I en tot cas han d'anar adreçades al
Jurat Qualificador del Concurs d'Imatge de les Festes de Sant Joan 2017. Premi únic de 500 € a la imatge guanyadora, que servirà per

Jurat Qualificador del Concurs d'Imatge de les Festes de Sant Joan 2017. Premi únic de 500 € a la imatge guanyadora, que servirà per
fer el cartell de les festes de Sant Joan 2017 i per a altra propaganda impresa de les festes d'enguany, si es dona el cas. Les tècniques
són lliures, i s'ha de presentar en format vertical mida DIN A3, rígid, sense marc ni vidre. Les obres que es presentin han de dur
incorporat el text següent: Festes de Sant Joan 2017. Dies 18, 23 i 24 de juny. Ciutadella de Menorca. Per a més informació: 971 48
41 54 // cultura@ajciutadella.org // www.ajciutadella.org. Les bases es poden consultar o descarregar més avall.

09:00 Segueix obert el termini per presentar originals al III Concurs de Poesia i d'Imatge per a l'Estampa de les Festes de
Sant Joan 2017-2018
Fins al divendres 5 de maig de 2017 a les 14 h es poden presentar originals per optar al III Concurs de Poesia i d'Imatge per a
l'Estampa de les Festes de Sant Joan 2017-2018, convocat per l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca. Es poden lliurar en mà o es
poden remetre a: Ajuntament de Ciutadella de Menorca. Regidoria de Cultura. Plaça des Born,15. 07760-Ciutadella de Menorca, i
sempre adreçades al Jurat Qualificador del Concurs de Poesia i d'Imatge per a l'Estampa de les Festes de Sant Joan 2017-2018.
Premi únic de 1.000 € a l'obra guanyadora (poema + imatge), que inclou la publicació del poema i de la imatge guanyadora com a
estampa de les festes de Sant Joan 2017 i el dret a ser autors de l'estampa (poema + imatge) de les festes de Sant Joan 2018 amb
una creació nova. La presentació física de l'obra (poema + imatge) s'ha de fer damunt paper o suport similar, que no ha de menester
ser rígid, amb un gramatge suficient per tal de facilitar la feina del Jurat Qualificador a l'hora de valorar-la i que, sempre guardant les
proporcions, coma màxim tengui una mida de 12 x 16 centímetres. Per a més informació: 971 48 41 54 // cultura@ajciutadella.org //
www.ajciutadella.org. Les bases es poden consultar o descarregar més avall.
05/04/2017
20:30 Cineclub de Joventuts Musicals de Ciutadella
Projecció de la pel·lícula "La Comuna" (2016, 111 minuts), de Thomas Vinterberg. VOSE (danès). Cinemes Canal Salat.
06/04/2017
19:45 Òpera al cinema: "Rigoletto"
Retransmissió en directe de "Rigoletto", de Giuseppe Verdi, des del Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Cinemes Canal Salat.
20:30 Cineclub de JJMM de Ciutadella
Projecció de la pel·lícula "La Comuna" (2016, 111 minuts), de Thomas Vinterberg. VOSE (danès). Cinemes Canal Salat.
20:30 Conferència quaresmal: "La mirada misericordiosa de Déu"
A càrrec de Ramon Vera Peralta, director-titular del col·legi Salesià de Ciutadella. Organitzada per la Unió d'Antics Alumnes Don
Bosco de Ciutadella. Sala de Música (Pati del col·legi Salesià). Gratuït.
07/04/2017
20:00 Presentació de la "Guia de bolets de Menorca"
Llibre escrit per Guillem Mir, Josep Lluís Melis i Cristòfol Mascaró. Es comptarà amb la presència dels tres autors. Acte coordinat pel
Cercle Artístic amb l'Institut Menorquí d'Estudis. Sala d'Actes Jeroni Marquès del Cercle Artístic. Gratuït.
20:00 Presentació del llibre "40 anys sonant, cantant i ballant"
A càrrec del Grup Folklòric Sant Isidre amb motiu del seu 40è aniversari. Intervencions a càrrec de Maria Antònia Moll sobre música i
instruments, i de Damià Bosch sobre indumentària. Sala d'Actes de la Casa de Cultura. Gratuït.
23:30 Ball amb The Swing Crusaders i Suso González
Actuació de The Swing Crusaders (swing) amb la col·laboració especial de Suso González, al Jazzbah (pla de Sant Joan). Taquilla 5 €
amb consumició mínima inclosa).
08/04/2017
18:00 Trobada del club de lectura vaDllibres
Sessió oberta al públic en general per comentar "La lleona blanca", de Henning Mankell. Llibreria vaDllibres. Acte gratuït.
19:00 Representació de "Quina pescada!"
A càrrec de la companyia Dosnoudosmil, amb Anselm Serra i Jordi Pérez com a pallassos. Teatre de Ciutadella (Calós).Venda
anticipada d'entrades a Foto Studi Hernando i una hora abans de la funció a la taquilla del Teatre. Preu: 5 €.
20:00 Esteve vs. Verderol: Homenatge al glosador
Organitzat per l'associació Soca de Mots, a la Sala d'Actes Jeroni Marquès del Cercle Artístic. Gratuït.
09/04/2017
11:00 Passeig guiat mensual a les pedreres de s'Hostal
La ruta dels laberints, a càrrec d'Anna Bagur. Més informació: Pedreres de s'Hostal. Camí Vell, km 1. 971 48 15 78 //
shostal@lithica.es // www.lithica.es
20:30 Representació de "Jo, Ofèlia" (Màquinahamlet, de Heiner Muller)
Adaptació i interpretació de Francina Caules. Organitzat per Cercle Teatre a la sala Jeroni Marquès del Cercle Artístic. Taquilla inversa.
10/04/2017
19:00 Presentació del llibre "A través de mis pequeños ojos"
Trobada amb Emilio Ortiz, invident i autor de "A través de mis pequeños ojos", llibre en què el protagonista és un ca. Durant la trobada,
l'autor signarà exemplars del seu llibre. Llibreria Pau. Gratuït.

l'autor signarà exemplars del seu llibre. Llibreria Pau. Gratuït.

20:30 Dilluns de Música de Joventuts Musicals de Ciutadella
Concert a càrrec de Natalia Labourdette (cant) i Jesús Campos (piano). Sala Pintor Torrent de l'església del Socors.
11/04/2017
19:30 Cantata "El viatge de Kira i Jan"
Creació del compositor Salvador Brotons que interpretarà tot l'alumnat d'ensenyaments Elementals i el professorat del Conservatori
Professional de Música i Dansa de Menorca (seu de Ciutadella). Teatre de Ciutadella (Calós). Amb el preu de l'entrada (3 €) es
cobriran les despeses d'ús del Teatre i la quantitat restant serà donada a l'ONG salesiana VOLS.
12/04/2017
20:00 Inauguració de l'exposició "El mar que ens envolta"
Pintures del taller de Jaume Bagur amb alumnes de 3r B del CEIP Pere Casasnovas. Espai d'Art Xec Coll del Centre Municipal d'Art de
Ciutadella, fins al 24 d'abril. Gratuït.Horari de visita: de dilluns a divendres, de 10 a 13:30 h i de 17 a 20 h; i dissabtes, de 10 a 13:30 h.
13/04/2017
12:00 Concert de Setmana Santa 2017 de la Banda Municipal de Música
Concert solidari pro refugiats del món, dirigit per Joan Mesquida Faner, a la Catedral de Menorca. Gratuït, però es requereix entrada
prèvia. Recollida d'entrades a Foto Hernando-Hernando Música els dies 10, 11 i 12 d'abril.
23:30 Concert de La Movida Band
Actuació de La Movida Band (versions pop/rock anys 80 i 90), al Jazzbah (pla de Sant Joan). Entrada a taquilla amb consumició
mínima inclosa.
14/04/2017
22:00 Concert inaugural del XIX Menorca Jazz
A càrrec de Dave Mitchell Quartet, amb Dave Mitchell (guitarra), Fredrik Carlquist (saxo tenor), Peter Loewe (contrabaix) i Caspar St.
Charles (bateria). Organitzat per l'associació Jazz Obert. Teatre del Casino 17 de Gener. Preu: 20 € (entrada general) i 15 € (socis i
escoles de música).
23:30 Segona temporada de Karaoke Band
Actuació de Karaoke Band: karaoke amb banda tocant en directe les cançons més emblemàtiques dels 70, 80, 90 i actuals, en català,
castellà i anglès, al Jazzbah (pla de Sant Joan). Taquilla 5 € amb consumició mínima inclosa.
15/04/2017
19:00 Concert de Pasqua 2017 de la Capella Davídica de la Catedral de Menorca
Concert sacre a càrrec de la Capella Davídica de la Catedral de Menorca, dirigida per Isabel Juaneda, l'Orquestra de Cambra Illa de
Menorca (39 músics) i els solistes Joan Pons (baríton), Maria Camps (soprano) i Marc Sala (tenor), tots baix la direcció de Salvador
Brotons i amb la interpretació de Lamentation de Gallia de Gounod i de Les set paraules de Crist de Dubois. Auditori del Socors.
L'actuació es repetirà el diumenge 16 d'abril a les 20 h.Concert gratuït però es requereix entrada prèvia, que pot aconseguir-se, per a
aquesta actuació, a través de les invitacions de La Caixa, patrocinadors dels concerts. Si hi queden llocs buits, les entrades es podran
retirar a la taquilla de la sala abans del concert.
23:30 Concert d'Héroes Tribut Band
Actuació d'Héroes Tribut Band (tribut a Héroes del Silencio), al Jazzbah (pla de Sant Joan). Entrada a taquilla amb consumició mínima
inclosa.
16/04/2017
11:30 Visita guiada a la platja de Cala Blanca de Ciutadella
Activitat inclosa dins el programa <em>Platges de Menorca des d'un altre punt de vista,</em> organitzat pel Consell Insular de
Menorca. D'11:30 a 13 h. La visita &eacute;s gratu&iuml;ta, per&ograve; cal inscriure's pr&egrave;viament. Es pot accedir a
m&eacute;s informaci&oacute; i a la inscripci&oacute; a trav&eacute;s de l'enlla&ccedil; de m&eacute;s avall.<br />
12:00 Tradicionals matances de bujots
A diversos punts de la ciutat, coincidint amb les dotze del migdia del Dia de Pasqua. Gratu&iuml;t.<br />
12:15 Concert vermut amb Cala Joia
Despr&eacute;s de <em>matar es bujot</em>, el duet Cala Joia oferir&agrave; un concert-vermut al bar del Casino 17 de Gener.
Entrada gratu&iuml;ta.<br />
20:00 Concert de Pasqua 2017 de la Capella Davídica de la Catedral de Menorca
Concert sacre a c&agrave;rrec de la Capella Dav&iacute;dica de la Catedral de Menorca, dirigida per Isabel Juaneda, l'Orquestra de
Cambra Illa de Menorca (39 m&uacute;sics) i els solistes Joan Pons (bar&iacute;ton), Maria Camps (soprano) i Marc Sala (tenor), tots
baix la direcci&oacute; de Salvador Brotons i amb la interpretaci&oacute; de <em>Lamentation</em> de <em>Gallia</em> de Gounod
i de <em>Les set paraules de Crist </em>de Dubois. Auditori del Socors. L'actuaci&oacute; tamb&eacute; es far&agrave; el dissabte
15 d'abril a les 19 h (entrada pr&egrave;via amb invitacins de La Caixa).<br /><br />Concert gratu&iuml;t per&ograve; es requereix
entrada pr&egrave;via, que pot aconseguir-se, per a aquesta actuaci&oacute;, a partir de dia 12 d'abril a Foto Studi Hernando. Si hi
queden llocs buits, les entrades es podran retirar a la taquilla de la sala abans del concert.<br /><br />

18/04/2017
09:00 Conciliart Pasqua 2017 al Centre Municipal d'Art
A través d'activitats com manualitats, tallers d'expressió artística, reciclatge creatiu, jocs o gimcanes, els fillets podran passar per
diferents disciplines plàstiques perquè puguin desenvolupar les seves habilitats artístiques. Del dimarts 18 al divendres 21 d'abril, de 9
a 13:30 h, per a fillets i filletes de 3 a 13 anys, al Centre Municipal d'Art de Ciutadella. Inscripció per a tota la setmana: 50 €. Inscripció
per dia: 15 €. Més avall podeu obtenir més informació i descarregar-vos el formulari d'inscripció.
09:30 Tria a cegues (de llibres a la Biblioteca)
Endu-te'n un llibre embolicat i deixa't sorprendre. Del 18 al 29 d'abril a la Biblioteca P&uacute;blica Municipal de Ciutadella.
Gratu&iuml;t.<br />
20:00 Conferència "Per què i per a què la poesia?"
A c&agrave;rrec de Patricia Almarcegui, escriptora. Organitzada per la Biblioteca P&uacute;blica Municipal i el Cercle Art&iacute;stic
dins el cicle &quot;Observar la Cultura des de Ciutadella&quot;. Sala d'Actes de la Casa de Cultura. Gratu&iuml;t.<br />
19/04/2017
20:30 Cineclub de JJMM de Ciutadella: Jazz al Cinema
Projecci&oacute; de la pel&middot;l&iacute;cula &quot;Miles Ahead. Els anys salvatges d'una llegenda del jazz&quot; (2016, 114
minuts), de Gianfranco Rosi. VOS (itali&agrave;, angl&egrave;s). Inclosa dins la programaci&oacute; del XIX Menorca Jazz. Cinemes
Canal Salat.
20/04/2017
15:30 Cuarta etapa de la Volta a Menorca pel Camí de Cavalls del Punt Jove
Sortida de la quarta etapa de la Volta a Menorca pel Cam&iacute; de Cavalls que s'ha organitzat des del Punt Jove municipal de
Ciutadella, que anir&agrave; de Son Bou a Sant Tom&agrave;s. Inscripcions obertes (gratu&iuml;t per a joves de 14 a 21 anys).<br
/>M&eacute;s informaci&oacute;: Punt Jove. C/ Mallorca, 67, baixos. 971 48 42 31 // 971 48 08 06 // Facebook Punt Jove Ciutadella //
joventut@ajciutadella.org // puntjove@ajciutadella.org<br />
19:00 Conferència "Fent de les utopies una realitat. Creació de biblioteques públiques a barris marginals"
A c&agrave;rrec de Mercedes Carmona, bibliotec&agrave;ria i dinamitzadora de la Biblioteca Popular de La Rivera (Argentina).
Organitzada per la Xarxa de Biblioteques de Menorca. Sala d'Actes de la Casa de Cultura. Gratu&iuml;t.<br />
20:30 Música al cinema: "Jonas Kaufman My Italy"
Retransmissi&oacute; en diferit del recitral d'&ograve;pera i can&ccedil;&oacute; italiana &quot;Jonas Kaufman My Italy&quot;, des del
Carignano de Tor&iacute;. Cinemes Canal Salat.<br />
20:30 Cineclub de JJMM de Ciutadella: Jazz al Cinema
Projecci&oacute; de la pel&middot;l&iacute;cula &quot;Miles Ahead. Els anys salvatges d'una llegenda del jazz&quot; (2016, 114
minuts), de Gianfranco Rosi. VOS (itali&agrave;, angl&egrave;s). Inclosa dins la programaci&oacute; del XIX Menorca Jazz. Cinemes
Canal Salat.<br />
21/04/2017
16:00 Excursió en velo del Punt Jove
Sortida de la ruta en velo des de Ciutadella a Son Saura que s'ha organitzat des del Punt Jove municipal de Ciutadella. Inscripcions
obertes (gratu&iuml;t per a joves de 14 a 21 anys).<br />M&eacute;s informaci&oacute;: Punt Jove. C/ Mallorca, 67, baixos. 971 48 42
31 // 971 48 08 06 // Facebook Punt Jove Ciutadella // joventut@ajciutadella.org // puntjove@ajciutadella.org<br />
17:30 Festa del Llibre 2017: "Els viatges del Petit Príncep"
Espectacle per a p&uacute;blic familiar, a c&agrave;rrec de la companyia Petit Bombay. Placeta del Roser. Gratu&iuml;t.<br />
18:30 Festa del Llibre 2017: XV Premi Contarella
Acte de lliurament del XV Premi Contarella de Literatura Infantil 2017. Placeta del Roser. Gratu&iuml;t.<br />
18:30 Projecció audiovisual "Punta Nati, el batec de les pedres"
Inclou lectura poètica amb Francesc Florit Nin i Bep Joan Casasnovas, i veu de Maria Àngels Gornès. Organitzat per Amics de Punta
Nati als Cinemes Canal Salat. Acte públic d'aforament limitat.
20:00 Inauguració de la II Exposició col·lectiva del grup FotoFinde
Mostra fotogr&agrave;fica organitzada pel grup FotoFinde. Sala municipal d'exposicions El Roser, fins al 27 de maig. Gratu&iuml;t.<br
/>
20:00 Conferència "El patrimoni arqueològic subaquàtic com a eina de coneixement de l'evolució històrica al Mediterrani"
La xerrada duu el subt&iacute;tol de &quot;El paper del Centre d'Arqueologia Subaqu&agrave;tica de Catalunya&quot; i anir&agrave; a
c&agrave;rrec de Gustau Vivar Lombarde, doctor en Hist&ograve;ria Antiga i Arqueologia, director del Centre d'Arqueologia
Subaqu&agrave;tica de Catalunya. Organitzada per la SHA Mart&iacute; i Bella. Sala d'Actes Jeroni Marqu&egrave;s del Cercle
Art&iacute;stic. Gratu&iuml;t.<br />
20:30 Presentació del llibre "En l'amistat guaita l'Amic"
Escrit per J. Bosco Faner i editat per Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Seminari Diocesà. Gratuït.

21:00 Representació teatral: "Pi, Noguera i Castanyer. Fabricants de mobles"
Obra d'&Aacute;ngel Mill&aacute;n i Llu&iacute;s Casa&ntilde;as. A c&agrave;rrec de la companyia D9 Don Bosco Teatre, dirigida per
Miquel P. Fullana. Teatre de Ciutadella (Cal&oacute;s). Tamb&eacute; s'hi representar&agrave; el 22 d'abril a les 21 h i el 23 d'abril a
les 18 h.<br />Venda anticipada d'entrades: a la taquilla del Teatre els dies 18, 19 i 20 d'abril de 19:30 a 20:30 h, i 1 hora abans de
cada funci&oacute;.<br />
22/04/2017
10:00 Festa del Llibre 2017: "Els llibres surten al carrer"
Exposici&oacute; i venda de llibres a la pla&ccedil;a de la Catedral, de 10 a 21 h. Entrada gratu&iuml;ta.<br />
11:30 Festa del Llibre 2017: "Maria i el forner avar"
Conte m&uacute;sicat, a c&agrave;rrec de l'Escola Municipal de M&uacute;sica i Dansa. Placeta del Roser. Gratu&iuml;t.<br />
12:00 Festa del Llibre 2017: tallers "Feim tauletes romanes" i "Feim punts de llibre"
A c&agrave;rrec del Museu Municipal de Ciutadella Basti&oacute; de sa Font i de l'&agrave;rea de Joventut de l'Ajuntament.
Pla&ccedil;a de la Catedral. Gratu&iuml;t.<br />
12:00 Jam Session de relats al Cercle Artístic
Final de curs del taller d'escriptura creativa d'Ana Haro. Sala d'Actes Jeroni Marqu&egrave;s del Cercle Art&iacute;stic.
Gratu&iuml;t.<br />
16:00 Torneig social de partides ràpides d'escacs
Organitzat pel Club d'Escacs Cercle Art&iacute;stic a la Sala d'Actes Jeroni Marqu&egrave;s del Cercle Art&iacute;stic, fins a les 20 h.
Acte p&uacute;blic i gratu&iuml;t.<br />
16:00 Programa "Alternanits" al Punt Jove: ruta a cavall
Ruta a cavall organitzada pel Punt Jove municipal de Ciutadella. Incl&ograve;s al programa &quot;Alternanits&quot;.<br
/>&quot;Alternanits&quot; &eacute;s un programa insular d'oci alternatiu per a joves, coordinat per l'Institut de la Joventut de Menorca
amb el suport de tots els ajuntaments. Va dirigit a joves de 14 a 30 anys residents a Menorca i &eacute;s gratu&iuml;t, a Ciutadella a
trav&eacute;s del Punt Jove municipal.<br />M&eacute;s informaci&oacute; i inscripcions: Punt Jove. C/ Mallorca, 67, baixos. 971 48
08 06 // Facebook Punt Jove Ciutadella.<br />
17:30 Festa del Llibre 2017: "Princeses blaves i prínceps encantadors"
Contacontes a c&agrave;rrec de L&iacute;dia Clua. Placeta del Roser. Gratu&iuml;t.<br />
18:00 Tallerets de pràctiques teatrals: "Teatre d'emocions i sensacions"
Organitzat per Cercle Teatre i impartit per Maribel Silvent, a la Sala d'Audicions de l'annex de l'IES Josep M. Quadrado, fins a les 20 h.
Preu: 10 €/sessió. Inscripcions i informació: cercleteatre@gmail.com
18:30 Festa del Llibre 2017: "Club de lectura juvenil: tot un any!"
Lectura de fragments de llibres, a c&agrave;rrec dels membres del club de lectura juvenil de la Biblioteca Municipal, coordinats per
F&agrave;tima Anglada. Placeta del Roser. Gratu&iuml;t.<br />
19:00 Trobada del club de lectura "Plaça de Lletres"
Sessió oberta al públic en general per parlar del llibre "La ridícula idea de no volver a verte", de Rosa Montero, i la igualtat de gènere.
Casa de Cultura. Gratuït.
20:00 Festa del Llibre 2017: presentacions de llibres
Presentaci&oacute; dels llibres <em>Sa cuina des poble de Menorca, 120 receptes essencials</em>, a c&agrave;rrec de l'autor, Bep
Al&middot;l&egrave;s; <em>Entre l'honor i la fidelitat</em>, a c&agrave;rrec de l'autor, Jaume Sastre, amb la
col&middot;laboraci&oacute; de Bep Al&middot;l&egrave;s i Silve Pons; i<em> Mi primer libro de cocina menorquina</em>, a
c&agrave;rrec de Silve Pons i Bep Al&middot;l&egrave;s. Placeta del Roser. Gratu&iuml;t.<br />
20:30 Concert del grup Xalandrí
Can&ccedil;ons menorquines i havaneres. Local social del Cercle Art&iacute;stic. Gratu&iuml;t.<br />
21:00 Representació teatral: "Pi, Noguera i Castanyer. Fabricants de mobles"
Obra d'&Aacute;ngel Mill&aacute;n i Llu&iacute;s Casa&ntilde;as. A c&agrave;rrec de la companyia D9 Don Bosco Teatre, dirigida per
Miquel P. Fullana. Teatre de Ciutadella (Cal&oacute;s). Tamb&eacute; s'hi representar&agrave; el 21 d'abril a les 21 h i el 23 d'abril a
les 18 h.<br />Venda anticipada d'entrades: a la taquilla del Teatre els dies 18, 19 i 20 d'abril de 19:30 a 20:30 h, i 1 hora abans de
cada funci&oacute;.<br />
23/04/2017
10:00 Festa del Llibre 2017: "Els llibres surten al carrer"
Exposici&oacute; i venda de llibres a la pla&ccedil;a de la Catedral, de 10 a 21 h. Entrada gratu&iuml;ta.<br />
11:00 Festa del Llibre 2017: ballades populars
A c&agrave;rrec del Grup Folkl&ograve;ric Tramuntana i del Grup Folkl&ograve;ric Barranc d'Algendar. Pla&ccedil;a de la Catedral.
Gratu&iuml;t.<br />
18:00 Representació teatral: "Pi, Noguera i Castanyer. Fabricants de mobles"

Obra d'&Aacute;ngel Mill&aacute;n i Llu&iacute;s Casa&ntilde;as. A c&agrave;rrec de la companyia D9 Don Bosco Teatre, dirigida per
Miquel P. Fullana. Teatre de Ciutadella (Cal&oacute;s). Tamb&eacute; s'hi representar&agrave; el 21 d'abril a les 21 h i el 22 d'abril a
les 21 h.<br />Venda anticipada d'entrades: a la taquilla del Teatre els dies 18, 19 i 20 d'abril de 19:30 a 20:30 h, i 1 hora abans de
cada funci&oacute;.<br />

18:30 Festa del Llibre 2017: capvespre de glosat
A c&agrave;rrec de Soca de Mots. Placeta del Roser. Gratu&iuml;t.<br />
24/04/2017
09:00 Bases Concurs de Vídeos Sant Joan 2017
Fins al dimecres 31 de maig de 2017 a les 14 h es poden presentar obres per optar al Concurs de Vídeos Sant Joan 2017, convocat
per l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca en col·laboració amb IB3.L'obra designada guanyadora obtindrà un premi de 1.000 €, i es
difondrà pels canals institucionals de l'Ajuntament de Ciutadella, els propis de les festes de Sant Joan i serà emesa també a través
d'IB3. La duració del vídeo ha d'estar entre 60 i 180 segons i ha de transmetre un missatge directe o indirecte de respecte cap a les
festes de Sant Joan i la promoció d'actituds cíviques durant la celebració d'aquestes.En l'enllaç de més avall hi podeu trobar més
informació i les bases completes.
25/04/2017
19:00 Tallers del programa Treball amb Famílies 2017
Inici del taller "Obrint comunicació entre pares i fills", amb Betlem Gomila, psicoterapeuta d'integració psico-corporal i coach
transformacional. Per a famílies amb fills de 9 a 12 anys. Casa de Cultura. Gratuït però requereix d'inscripció prèvia. Dies 25 i 28
d'abril, de 19 a 21 h. Inscripcions i més informació: Servei d'Educació de l'Ajuntament. 971 38 10 50 (extensió 345) // 628 244 187 //
projecteseducatius@ajciutadella.org Per consultar el programa complert es pot clicar més avall.
20:00 Conferència "Què passava fora de la nostra illa en època talaiòtica? La prehistòria recent a Menorca i a la península
ibèrica"
A c&agrave;rrec d'Emili Junent, catedr&agrave;tic de Prehist&ograve;ria de la Universitat de Lleida, i Ismael Moll, arque&ograve;leg.
Inclosa dins el programa &quot;Som Talai&ograve;tics?&quot; de la candidatura de la Menorca Talai&ograve;tica a Patrimoni Mundial.
Sala d'Actes Jeroni Marqu&egrave;s del Cercle Art&iacute;stic. Gratu&iuml;t.<br />
26/04/2017
20:30 Cineclub de Joventuts Musicals de Ciutadella: cicle "Història del Cinema"
Projecci&oacute; de la pel&middot;l&iacute;cula &quot;Metropolis&quot; (2015, 135 minuts), de Terence Davis. Cicle
&quot;Hist&ograve;ria del Cinema&quot;: Expressionisme alemany. VOS (angl&egrave;s). En col&middot;laboraci&oacute; amb
l'Ajuntament de Ciutadella. Cinemes Canal Salat. Gratu&iuml;t.<br />
27/04/2017
09:00 Segueix obert el termini per presentar obres al Premi Born de Teatre 2017
Fins al 9 de juny de 2017 està obert el termini de presentació d'obres per optar a la XLII edició del Premi Born de Teatre 2017,
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 espanyols. Els textos es poden presentar en català o en castellà
a: Secretaria del Cercle Artístic. XLII Premi Born de Teatre 2017. Plaça des Born, 19. 07760-Ciutadella de Menorca. L'obra premiada i
el nom de la persona autora es faran públics el dia 28 d'octubre de 2017. Podeu obtenir més informació, consultar o descarregar-vos
les bases més avall.
09:00 Segueix obert el termini per presentar projecte a la III Residència de Creació Teatral
Fins al 9 de juny de 2017 està obert el termini de presentació de projectes i muntatges teatrals per optar a la III edició de la Residència
de Creació Teatral convocada per la societat cultural Cercle Artístic en el marc de la celebració del XLII Premi Born de Teatre 2017.
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 2017, 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 2017 i s'haurà de desenvolupar
entre el 12 i el 26 d'octubre de 2017 a Ciutadella de Menorca. Podeu obtenir més informació, consultar o descarregar-vos les bases
més avall.
19:30 Espai de Ciutadania: "Les associacions, com poden transformar la ciutat?"
A c&agrave;rrec d'Albert Soler i Fuentes, coordinador del Projecte de Ciutat de Granollers. Acte organitzat per l'Ajuntament. Sala
d'Actes de la Casa de Cultura. Gratu&iuml;t.<br />
20:30 Cineclub de JJMM de Ciutadella: cicle "Història del Cinema"
Projecci&oacute; de la pel&middot;l&iacute;cula &quot;Metropolis&quot; (2015, 135 minuts), de Terence Davis. Cicle
&quot;Hist&ograve;ria del Cinema&quot;: Expressionisme alemany. VOS (angl&egrave;s). En col&middot;laboraci&oacute; amb
l'Ajuntament de Ciutadella. Cinemes Canal Salat. Gratu&iuml;t.<br />
28/04/2017
20:00 Conferència "Viure en temps confusos, per un nou model de societat"
A c&agrave;rrec de Francesc Ravent&oacute;s, economista, ex deg&agrave; del Col&middot;legi d'Economistes de Catalunya i ex
Director General d'Insalud. Sala d'Actes Jeroni Marqu&egrave;s del Cercle Art&iacute;stic. Gratu&iuml;t.<br />

29/04/2017
10:30 5è Mercat d'intercanvi i col·leccionisme i 1r Mercat solidari de l'Hospital Municipal
Exposici&oacute; i intercanvi de segells i xapes, amb la participaci&oacute; confirmada de Cercle Art&iacute;stic i Grup Filat&egrave;lic
i Numism&agrave;tic de Ciutadella; i venda de productes solidaris, amb la participaci&oacute; confirmada de Mans Unides,
Fundaci&oacute; Vicent Ferrer, Protectora d'Animals de Ciutadella i Creu Roja. De 10:30 a 13 h, a la pla&ccedil;a de Sant Antoni.<br
/>A les 11:30 h, ballada de lindy hop amb Jazz Obert Menorca Lindy Hop, fins a les 12:30 h. Gratu&iuml;t.<br />
12:00 Presentació del llibre "La Mia es fa gran"
Escrit per l'endocrinòloga pediatra Mònica Peitx i il·lustrat per Cristina Losantos, per saber-ne més sobre la pubertat de les nenes.
Llibreria Pau. Gratuït.També s'hi farà un taller per a nenes de 8 a 12 anys on es parlarà de la pubertat, impartit per la doctora Mònica
Peitx. Confirmar assistència a llibreria@llibreriapau.com
19:30 Recital de violoncel i de música de cambra
Recital organitzat pel Conservatori Professional de M&uacute;sica de Menorca i que representa la culminaci&oacute; dels estudis
professionals de m&uacute;sica per aconseguir la m&agrave;xima titulaci&oacute; musical disponible a l'illa de Menorca. Estar&agrave;
amenitzat per agrupacions de m&uacute;sica de cambra. Sala Pintor Torrent de l'antiga esgl&eacute;sia del Socors. Gratu&iuml;t.<br
/>
20:00 "Un concert de pel·lícula"
Actuació de l'Orquestra Simfònica de Terrassa i l'Orquestra de l'Agrupació Musical de Ciutadella. Teatre de Ciutadella (Calós).
20:30 Concert de primavera: intercanvi Coral Mitjanit i Cor Cadenza
Actuació del Cor Cadenza de Ciutadella, dirigit per Corretja Genestar, i del Cor Mitjanit de Sant Lluís, dirigit per Marina Plovins, amb
Laura Pons i Orest Lemekh al piano i acompanyats per Jaume Coll (contrabaix) i Miquel Luna (bateria). Església del convent de Santa
Clara. Gratuït.
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 €
amb consumició mínima inclosa.

