Punt Cultural
Desembre 2018

01/12/2018
18:00 Segona Trobada de Corals de Clubs de Jubilats i Gent Gran de Menorca
Amb la participació del Grup vocal instrumental del Club de Jubilats de Sant Lluís, del Grup del Club de Jubilats des Castell, de la
Coral Cànticus d'Alaior, de la Coral de Gent Gran del Club de Jubilats i Pensionistes de Maó del carrer Vasallo, de la Coral del Centre
de Persones Majors de Maó, de la Coral del Club de Jubilats de Ferreries, de la Coral Es Ressol de l'Associació Democràtica de
Jubilats i Pensionistes de Ciutadella, i de la Coral Harmonia de l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Ciutadella (ESPAICAIXA). Al
Teatre de Ciutadella (Calós). Preu: 5 € (recaptació a benefici de l'Associació d'Esclerosi Múltiple Illa de Menorca).
19:00 "¡Inspírate conmigo! Una charla llena de salud"
A càrrec de Monwellness. Espai Cultural Can Saura. Entrada gratuïta, prèvia reserva a www.monwellness.com
19:00 Concert de Jukebox Band
Actuació de Jukebox Band, al Jazzbah (pla de Sant Joan). Entrada 5 € a taquilla.
02/12/2018
09:30 Programa d'excursions "Som Talaiòtics?": Montefí-Naveta des Tudons
Excursió a peu acompanyats per membres del GOB-Menorca i amb el guiatge de l'arqueòloga Majo León en la visita comentada a
Montefí i la Naveta des Tudons, inclosa dins el programa "Som Talaiòtics?" del Consell Insular de Menorca. Les places són limitades i
requereix d'inscripció prèvia, que és gratuïta, a partir d'uns 10 dies abans a través de www.gobmenorca.com/inscripcio-excursio o al
telèfon 971 35 07 62. Detalls i hores a confirmar també a https://www.gobmenorca.com/excursions
12:00 Cercavila a càrrec dels participants de la Trobada de vent metall greu de Balears
Sortida de la plaça de ses Palmeres i final a la plaça de la Catedral. Gratuït.
03/12/2018
20:15 Ballet al cinema: "El Cascanueces"
Retransmissió en directe del ballet "El Cascanueces", de P. I. Tchaikovski, des de la Royal Opera House de Londres. Cinemes Canal
Salat.
05/12/2018
17:00 Mercat Nadalenc 2018 (dia 1)
Amb les parades a la plaça de la Catedral, de 17 a 22 h. Organitzat per l'Ajuntament de Ciutadella. Els dies d'obertura del Mercat
Nadalenc són els dimecres 5 de desembre de 17 a 22 h, i dijous 6, divendres 7 i dissabte 8 de desembre de 10 a 22 h.
19:00 "Regala Jazz, regala Cultura! Balla lindy hop!", Mercadet de suport pel Festival 21è Menorca Jazz 2019 (dia 1)
De 19 a 21 h: venda d'entrades pel 21è Menorca Jazz 2019, camisetes, bosses, CD's, llibres, carnets de soci, fotografies, vals per a
cursos de lindy hop. Al carrer Castell Rupit, 16. Organitzat per Jazz Obert i Menorca Lindy Hop. Entrada gratuïta.
20:00 Inauguració de l'exposició social "Menorca" del Fotoclub Cercle Artístic
A l'Espai d'Art Xec Coll, fins al 31 de desembre. Gratuït.
06/12/2018
10:00 Mercat Nadalenc 2018 (dia 2)
Amb les parades a la plaça de la Catedral, de 10 a 22 h. Organitzat per l'Ajuntament de Ciutadella. Els dies d'obertura del Mercat
Nadalenc són els dimecres 5 de desembre de 17 a 22 h, i dijous 6, divendres 7 i dissabte 8 de desembre de 10 a 22 h.
11:00 "Regala Jazz, regala Cultura! Balla lindy hop!", Mercadet de suport pel Festival 21è Menorca Jazz 2019 (dia 2)
D'11 a 13 h i de 18 a 21 h: venda d'entrades pel 21è Menorca Jazz 2019, camisetes, bosses, CD's, llibres, carnets de soci, fotografies,
vals per a cursos de lindy hop. Al carrer Castell Rupit, 16. Organitzat per Jazz Obert i Menorca Lindy Hop. Entrada gratuïta. Durant la
jornada s'hi farà la projecció dels cartells presentats al Concurs de la Imatge del 21è Menorca Jazz i dels propers concerts del Festival.
07/12/2018
10:00 Mercat Nadalenc 2018 (dia 3)
Amb les parades a la plaça de la Catedral, de 10 a 22 h. Organitzat per l'Ajuntament de Ciutadella. Els dies d'obertura del Mercat
Nadalenc són els dimecres 5 de desembre de 17 a 22 h, i dijous 6, divendres 7 i dissabte 8 de desembre de 10 a 22 h.

18:00 "Regala Jazz, regala Cultura! Balla lindy hop!", Mercadet de suport pel Festival 21è Menorca Jazz 2019 (dia 3)
De 18 a 22 h: venda d'entrades pel 21è Menorca Jazz 2019, camisetes, bosses, CD's, llibres, carnets de soci, fotografies, vals per a
cursos de lindy hop. Al carrer Castell Rupit, 16. Organitzat per Jazz Obert i Menorca Lindy Hop. Entrada gratuïta.
18:00 Concert de Blue Gong Jazz Quartet
Al pati de Sant Pau del Seminari. Activitat inclosa al programa de "Regala Jazz, regala Cultura! Balla lindy hop!", Mercadet de suport
pel Festival 21è Menorca Jazz 2019. Gratuït.
18:30 Presentació del llibre CD "Camí de cançons"
Amb la participació de Margui Juanico, Dolors Boatella i Cris Juanico. Llibreria vaDllibres. Entrada gratuïta.
20:30 Concert "Cooking America!"
A càrrec de Mercedes Gancedo (soprano) i Beatriz Miralles (piano). Organitzat per Joventuts Musicals de Ciutadella dins el cicle de
concerts "Clàssics tot l'any". Sala Pintor Torrent de l'església del Socors. Gratuït per als socis de l'entitat organitzadora, 2 € menors de
25 anys, i 5 € entrada general.
20:30 "Brush up friday, a ballar swing"
Al pati de Sant Pau del Seminari. Activitat inclosa al programa de "Regala Jazz, regala Cultura! Balla lindy hop!", Mercadet de suport
pel Festival 21è Menorca Jazz 2019. Gratuït.
08/12/2018
10:00 "Regala Jazz, regala Cultura! Balla lindy hop!", Mercadet de suport pel Festival 21è Menorca Jazz 2019 (dia 4)
De 10 a 14 h i de 18 a 21 h: venda d'entrades pel 21è Menorca Jazz 2019, camisetes, bosses, CD's, llibres, carnets de soci,
fotografies, vals per a cursos de lindy hop. Al carrer Castell Rupit, 16. Organitzat per Jazz Obert i Menorca Lindy Hop. Entrada gratuïta.
Durant la jornada s'hi farà la projecció dels cartells presentats al Concurs de la Imatge del 21è Menorca Jazz i dels propers concerts
del Festival.
10:00 Mercat Nadalenc 2018 (dia 4)
Amb les parades a la plaça de la Catedral, de 10 a 22 h. Organitzat per l'Ajuntament de Ciutadella. Els dies d'obertura del Mercat
Nadalenc són els dimecres 5 de desembre de 17 a 22 h, i dijous 6, divendres 7 i dissabte 8 de desembre de 10 a 22 h.
11:00 Concert "Un tast de nadales"
A càrrec de la Coral s'Estel. Plaça de la Catedral. Gratuït.
11:30 "Conte de Nadal enlairat" (teatre i circ)
A càrrec de la companyia S'Espai de Circ. Hi haurà funcions a les 11:30 h, 12:30 h i 13:30 h. Es pot participar de l'espectacle duent
escrit o dibuixat un missatge de Nadal, que també es podrà fer el dia de l'espectacle. A la Sala Polivalent Canal Salat. Gratuït.
12:00 Classe oberta i ballada social de lindy hop
Swing al pati de Sant Pau del Seminari. Activitat inclosa al programa de "Regala Jazz, regala Cultura! Balla lindy hop!", Mercadet de
suport pel Festival 21è Menorca Jazz 2019. Gratuït.
19:00 Concert de Tremendu
Actuació de Tremendu, presentant el seu disc "Faré bondat", al Jazzbah (pla de Sant Joan). Entrada gratuïta.
19:00 Gala lírica del 125è aniversari del Santuari de Maria Auxiliadora
Amb napolitanes, i fragments d'òpera i sarsuela, a càrrec de Marta Camps (soprano), Elena Carreras (soprano), Jaume Gelabert
(baríton), Paulino Maria (baríton), Jaume Olives (tenor), i l'acompanyament al piano de Marlén Coll. Organitzat per la Unió d'Antics
Alumnes Don Bosco de Ciutadella. Teatre de Ciutadella (Calós). Preu: 12 € general, 10 € socis. Venda anticipada d'entrades els dies 4
i 5 de desembre, en horari de 19 a 20:15 h a la taquilla del Teatre, i a partir d'una hora abans del concert al mateix Teatre.
10/12/2018
16:00 Audició dels alumnes de corda d'Ensenyaments Professionals del Conservatori Professional de Música de Menorca
Audició de final de trimestre. Sala d'actes de l'IES Josep M. Quadrado. Gratuït.
17:45 Audició dels alumnes de corda i piano d'Ensenyaments Elementals del Conservatori Professional de Música de
Menorca
Audició de final de trimestre. Sala d'actes de l'IES Josep M. Quadrado. Gratuït.
19:30 Audició dels alumnes de violoncel del Conservatori Professional de Música de Menorca
Audició conjunta de final de trimestre, de les seus de Maó i de Ciutadella. Sala d'actes de l'IES Josep M. Quadrado. Gratuït.
11/12/2018
16:00 Audició dels alumnes de trombó i trompa del Conservatori Professional de Música de Menorca
Audició de final de trimestre. Sala d'actes de l'IES Josep M. Quadrado. Gratuït.
12/12/2018
16:00 Audició dels alumnes de clarinet del Conservatori Professional de Música de Menorca
Audició de final de trimestre. Sala d'actes de l'IES Josep M. Quadrado. Gratuït.

17:45 Audició dels alumnes de clarinet, saxo i oboè del Conservatori Professional de Música de Menorca
Audició de final de trimestre. Sala d'actes de l'IES Josep M. Quadrado. Gratuït.
19:30 Xerrada "Arriba Nadal i a casa hi ha una cadira buida.Viure el procés de dol en dates assenyalades"
A càrrec de Belén Calafell, psicòloga. Organitza Centre d'Atenció als Processos de Pèrdua i Dol. Sala Joana de Vigo i Squella de la
Casa de Cultura. Gratuït.
20:30 Cineclub de Joventuts Musicals de Ciutadella
Projecció de la pel·lícula "Lazzaro feliz" (2018, 125 minuts), d'Alice Rohrwacher. VOSE (italià). Cinemes Canal Salat.
13/12/2018
17:45 Audició dels alumnes de piano i coral del Conservatori Professional de Música de Menorca
Audició de final de trimestre. Sala d'actes de l'IES Josep M. Quadrado. Gratuït.
19:30 Òpera al cinema: "Simon Bocanegra"
Retransmissió en directe de l'òpera "Simon Bocanegra", de G. Verdi, des de l'Òpera de la Bastilla de París. Cinemes Canal Salat.
20:00 Trobada del club de lectura "Plaça de lletres"
Per comentar les lectures de l'autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. Organitzat per la Biblioteca Pública municipal en
col·laboració amb el Fons Menorquí de Cooperació. Sala Joana de Vigo i Squella de la Casa de Cultura. Gratuït.
20:30 Cineclub de JJMM de Ciutadella
Projecció de la pel·lícula "Lazzaro feliz" (2018, 125 minuts), d'Alice Rohrwacher. VOSE (italià). Cinemes Canal Salat.
14/12/2018
11:00 Acta de cloenda de l'Atelier Espai Dona
A la Casa de Cultura. Organitzat per l'associació Alterversió. Gratuït.
16:00 Audició dels alumnes de Audició tuba, trompeta, flauta, fagot i col·lectiva del Conservatori Professional de Música de
Menorca
Audició de final de trimestre. Sala d'actes de l'IES Josep M. Quadrado. Gratuït.
17:00 "Photocall" nadalenc i minissessions
Fotografies als fillets per poder felicitar els amics i familiars amb un record especial. Divendres 14 de desembre de 17 a 20 h, i dissabte
15 de desembre de 10:30 a 13:30 h i de 17 a 20 h. Sense cita prèvia. Minisessions amb reserva prèvia. A MOM (c/ Portal d'Artrutx, 9).
Preus: per a 1 fillet: 10 € 1 escenari, 20 € 2 escenaris, 25 € 3 escenaris. Per a 2 fillets: 12 € 1 escenari, 24 € 2 escenaris, 30 € 3
escenaris. Altres opcions consultar.
17:45 Audició dels alumnes de guitarra i piano del Conservatori Professional de Música de Menorca
Audició de final de trimestre. Sala d'actes de l'IES Josep M. Quadrado. Gratuït.
18:00 Cercavila de la Banda Jove de l'Escola Municipal de Música
Plaça de ses Palmeres, plaça de la Catedral i convent de Santa Clara. Gratuït.
19:30 Conferència "Acompanyament emocional a la infància. Una mirada amorosa"
A càrrec de Pilar Camps, psicòloga gestalt. Sala Joana de Vigo i Squella de la Casa de Cultura. Gratuït.Adreçada a pares, mares,
mestres i/o persones que estiguin interessades en la relació amb els infants i que tenguin ganes d'acompanyar des del cor (inclou
presentació formació). Acompanyar les emocions dels infants és un camí que ens prepara per conèixer les nostres virtuts i limitacions
amb més profunditat. És un regal i una oportunitat que convida a mirar-nos i prendre consciència d'allò que som i d'allò que volem
transformar. Així, enfocar la mirada en un acompanyament respectuós. Més informació: campsgomezpilar@gmail.com // 665 645 275
20:00 Conferència "Uzbekistán no es solo Samarcanda"
A càrrec de Patricia Almarcegui. Inclosa dins el cicle "Observar la Cultura des de Ciutadella/3". Organitzat pel Cercle Artístic. Sala Gran
de l'Espai Cultural Can Saura. Gratuït.
20:00 Representació de "MEEEG! El Musical" (teatre musical)
Cloenda benèfica del curs de teatre musical de l'Escola Municipal de Música i Arts Escèniques i del Centre Municipal d'Art. Sala
Polivalent Canal Salat. Gratuït.
15/12/2018
11:00 Xocolatada solidària de la Fundación Vicente Ferrer
Al carrer de sa Carnisseria. Inclou actuació musical de Fusiona" i tallers infantils indis. D'11 a 13:30 h. Organitza Fundación Vicente
Ferrer. Gratuït.
11:30 Visita guiada a l'exposició "Josep Vives Campomar. La quietud de les coses"
A càrrec de Carles Jiménez, comissari de l'exposició. Sala municipal d'exposicions El Roser. Gratuït.L'exposició estarà oberta al Roser
fins al 5 de gener de 2019. Horari de visita: de dilluns a dissabte, de 10:30 a 13 h i de 17:30 a 21 h. Diumenges i festius tancat.
19:00 Vetllada de Nadal amb l'associació Es Músics
A la Sala Polivalent Canal Salat. Gratuït.

19:00 Karaokeband en directe
Karaoke amb banda de sis músics en directe i on a la cançó la tria el públic, al Jazzbah (pla de Sant Joan). Entrada gratuïta.
16/12/2018
09:00 Obertura del betlem de l'església de Sant Francesc
El betlem es podrà visitar fins al 6 de gener de 2019, en horari de 9 a 13 h i de 17 a 20:30 h. Gratuït.
12:00 Concert vermut amb Live Strings
Al bar de Calós. Organitzat per la Unió d'Antics Alumnes Don Bosco de Ciutadella. Entrada gratuïta.
17:00 Concert "Sons de Nadal" al Geriàtric municipal
A càrrec de l'Escolania de Ciutadella i el Cor Cadenza. A la Capella del Geriàtric municipal (plaça de Sant Antoni). Gratuït.
18:30 Concert "Sons de Nadal" al santuari de Maria Auxiliadora
A càrrec de l'Escolania de Ciutadella i el Cor Cadenza, amb la direcció de Corretja Genestar i l'acompanyament al piano d'Orest
Lemekh i Roser Torres. Al santuari de Maria Auxiliadora. Gratuït.
19:00 Representació teatral de "Vincles. S'altra família"
A càrrec de la companyia Teatre de Xoc, dirigida per Víctor Genestar i amb la interpretació d'Adriana Aguilar, Xevi Cor, Malu Morro i
Jordi Pérez. Teatre de Ciutadella (Calós). Preu: 15 €. Punts de venda: bar Calós, Prink (c/ de Maó, 5) i Everetti Moda (c/ des Seminari,
14), i 1 hora abans a la taquilla del Teatre. Més informació: www.vincles.es Sinopsis: Qui no ha tingut por a donar un nou pas? A mirar
la vida amb uns altres ulls? A començar de zero? Un retrobament i una visita inesperada són l'eix central d'aquesta divertida comèdia
que no deixa indiferent. Una ensenyança de superació personal en to d'humor amb quatre personatges i els seus vincles. Prepara't per
riure i emocionar-te amb aquesta altra família.
17/12/2018
09:00 Obert el termini per presentar obres al Concurs d'Imatge del 47è Festival de Música d'Estiu de Ciutadella
Convocat per Joventuts Musicals de Ciutadella, per seleccionar la imatge del Festival de Música d'Estiu 2019. Hi poden participar, amb
un màxim de dues obres de nova creació, les persones que vulguin, sempre que el tema que presentin vagi relacionat amb el món de
la música clàssica. S'accepta qualsevol tècnica de disseny, en format PNG, JPG, PDF (editable en format de vectors) mida A3. Es
poden presentar obres fins al 15 de febrer de 2019. El premi serà de 300 €. Les obres es poden enviar a l'adreça electrònica
fme@jjmmciutadella.com Més informació: www.jjmmciutadella.com
18/12/2018
20:00 Òpera al cinema: "L'italiana in Algeri"
Retransmissió en directe de l'òpera "L'italiana in Algeri", de Gioachino Rossini, des del Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Cinemes
Canal Salat.
19/12/2018
20:30 Cineclub de Joventuts Musicals de Ciutadella: cicle "Història del Cinema"
Projecció de la pel·lícula "Con faldas y a lo loco" (1959, 121 minuts), de Billy Wilder. Cicle "Història del cinema". VOSE. Cinemes Canal
Salat. Gratuït (fins al límit d'aforament de la sala).
20/12/2018
12:00 Projeccions "El dia més curt"
Curtmetratges "Junior Beat", a partir de 4 anys. Organitzat per Es Far Cultural i Mèdit. Cinemes Canal Salat. Gratuït.
20:30 Cineclub de JJMM de Ciutadella: cicle "Història del Cinema"
Projecció de la pel·lícula "Con faldas y a lo loco" (1959, 121 minuts), de Billy Wilder. Cicle "Història del cinema". VOSE. Cinemes Canal
Salat. Gratuït (fins al límit d'aforament de la sala).
21/12/2018
18:30 Espectacle de contacontes "Sota l'arrel"
A càrrec d'Alicia Ruata i Marina Ibarra. Organitzat per la Biblioteca Pública municipal. Sala Joana de Vigo i Squella de la Casa de
Cultura. Gratuït. Dues dones de la vila tenen moltes ganes d'explicar-nos la seva història. És un secret que va ocórrer al poble ja fa
molt de temps i que el va transformar. Aquest duo, però, no ve sol, sinó que amb elles anirem coneixent diferents personatges que les
acompanyaran per a il·lustrar la seva història. Un espectacle de contacontes que vol transmetre uns valors de respecte cap a la natura
que som i que ens envolta. Pretén fer que els fiets gaudeixin i s'emportin a casa una mirada més sensible cap al nostre entorn. És un
espectacle participatiu, de petit format, on els nens hauran de col·laborar per tal d'arribar a un bon final. De format multidiciplinar, ja
que combina la paraula, amb els gest, la música i les titelles. A partir de 3 anys.
20:00 Concert de Nadal dels Pueri Cantores de la Catedral de Menorca
A la Catedral de Menorca. Entrada gratuïta.
20:00 Projeccions "El dia més curt"
Curtmetratges menorquins a les 20 hores, i a les 20:45 h curtmetratges premiats a la secció "Les Perles del Quebec". Organitzat per
l'associació de comerciants Ciutadella Antiga, Es Far Cultural i Mèdit. Espai Sant Josep de Ciutadella Antiga. Gratuït.

20:30 Representació d'Els Pastorets (1)
A càrrec del grup de teatre del Centre Catequístic Sant Miquel, a la Sala d'Actes del CC Sant Miquel (c/ de ses Andrones, 23). Hi haurà
funcions els dies divendres 21 de desembre a les 20:30 h, dissabte 22 de desembre a les 20 h, diumenge 23 de desembre a les 18 h,
dimecres 26 de desembre a les 18 h, divendres 28 de desembre a les 20:30 h, dissabte 29 de desembre a les 20 h, i diumenge 30 de
desembre a les 18 h. Preu: 10 €. Venda anticipada d'entrades: a la taquilla de la Sala d'Actes del CC Sant Miquel, els dies 18, 19 i 20
de desembre de 19:30 a 21 h, i una hora abans de cada representació.
22/12/2018
08:30 Obertura del betlem del Santuari de Maria Auxiliadora
El betlem es podrà visitar fins al 10 de gener de 2019, en horari de 8:30 a 20:30 h. Gratuït.
12:00 Contes al carrer: Lectures de Nadal
Organitzat per lab_L. Placeta de Sant Pere. Gratuït.
18:00 Arribada del Patge Reial
Plaça des Born. Recorregut pel carrer Major des Born, per la plaça de la Catedral, per ses Voltes, fins arribar, a les 21 h, a la plaça de
ses Palmeres, on acabarà. Gratuït.
19:00 Festa "Revólver"
Amb la millor música dels anys 60, 70, 80 i 90, al Jazzbah (pla de Sant Joan). Entrada gratuïta.
20:00 Representació d'Els Pastorets (2)
A càrrec del grup de teatre del Centre Catequístic Sant Miquel, a la Sala d'Actes del CC Sant Miquel (c/ de ses Andrones, 23). Hi haurà
funcions els dies divendres 21 de desembre a les 20:30 h, dissabte 22 de desembre a les 20 h, diumenge 23 de desembre a les 18 h,
dimecres 26 de desembre a les 18 h, divendres 28 de desembre a les 20:30 h, dissabte 29 de desembre a les 20 h, i diumenge 30 de
desembre a les 18 h. Preu: 10 €. Venda anticipada d'entrades: a la taquilla de la Sala d'Actes del CC Sant Miquel, els dies 18, 19 i 20
de desembre de 19:30 a 21 h, i una hora abans de cada representació.
20:00 Concert "A casa per Nadal" de la Banda Municipal de Música de Ciutadella (1)
Concert de Nadal, amb una proposta inspirada en el Nadal americà i al més pur estil "bublé". Amb la col·laboració d'Eva Pons, Juana
Melià, Muriel Gómez, Gabi Pons, Àngels Anglada i el Grup de Teatre Musicat de l'Escola Municipal de Música, i amb la direcció de
Joan Mesquida. Preu: 6 €. Venda anticipada d'entrades, a partir del dia 10 de desembre a Can Saura (c/ del Santíssim, s/n).
20:15 Concert de la Coral Clau de Sol
Al Santuari de Maria Auxiliadora i amb motiu de la inauguració del betlem. Organitzat per la Unió d'Antics Alumnes de Don Bosco de
Ciutadella. Gratuït.
23/12/2018
08:00 Obertura del betlem de la Catedral de Menorca
El betlem es podrà visitar fins al 7 de gener de 2019, en horari de 8 a 13 h i de 18 a 20 h. Gratuït.
18:00 Representació d'Els Pastorets (3)
A càrrec del grup de teatre del Centre Catequístic Sant Miquel, a la Sala d'Actes del CC Sant Miquel (c/ de ses Andrones, 23). Hi haurà
funcions els dies divendres 21 de desembre a les 20:30 h, dissabte 22 de desembre a les 20 h, diumenge 23 de desembre a les 18 h,
dimecres 26 de desembre a les 18 h, divendres 28 de desembre a les 20:30 h, dissabte 29 de desembre a les 20 h, i diumenge 30 de
desembre a les 18 h. Preu: 10 €. Venda anticipada d'entrades: a la taquilla de la Sala d'Actes del CC Sant Miquel, els dies 18, 19 i 20
de desembre de 19:30 a 21 h, i una hora abans de cada representació.
19:00 Concert "A casa per Nadal" de la Banda Municipal de Música de Ciutadella (2)
Concert de Nadal, amb una proposta inspirada en el Nadal americà i al més pur estil "bublé". Amb la col·laboració d'Eva Pons, Juana
Melià, Muriel Gómez, Gabi Pons, Àngels Anglada i el Grup de Teatre Musicat de l'Escola Municipal de Música, i amb la direcció de
Joan Mesquida.Preu: 6 €. Venda anticipada d'entrades, a partir del dia 10 de desembre a Can Saura (c/ del Santíssim, s/n).
24/12/2018
09:00 Diver Nadal al CMAC. Tallers creatius infantils
Per a fillets i filletes de 3 a 13 anys. Dies 24, 27, 28 i 31 de desembre de 2018 i 2, 3 i 4 de gener de 2019, de 9 a 13:30 h. Al Centre
Municipal d'Art de Ciutadella. Preu: 60 €.
18:00 Obertura del betlem del Convent de Santa Clara
El betlem es podrà visitar fins al 7 de gener de 2019, en horari d'11:30 a 13:30 h i de 17:30 a 21 h els diumenges i festius, i de les 18 a
20 h els dies feiners. El 24 de desembre obrirà de 18 a 20 h. Gratuït.
18:30 Cant de la Sibil·la (Patrimoni Immaterial de la Humanitat)
Interpretació del text en la versió menorquina, a càrrec de la soprano Maria Camps i de la Capella Davídica de la Catedral de Menorca.
A la Catedral de Menorca. Gratuït.
25/12/2018
17:30 Obertura del betlem de la parròquia de Sant Esteve
El betlem es podrà visitar fins al 6 de gener de 2019, en horari de 17:30 a 21 h. Gratuït.

17:30 Obertura del betlem del Seminari Diocesà
El betlem es podrà visitar fins al 6 de gener de 2019, en horari de 17:30 a 21 h. Gratuït.
18:00 Obertura del betlem del Centre Catequístic Sant Miquel
El betlem es podrà visitar fins al 6 de gener de 2019, en horari de 18 a 21:30 h (c/ Sant Miquel, 35). Gratuït.
26/12/2018
18:00 Representació d'Els Pastorets (4)
A càrrec del grup de teatre del Centre Catequístic Sant Miquel, a la Sala d'Actes del CC Sant Miquel (c/ de ses Andrones, 23). Hi haurà
funcions els dies divendres 21 de desembre a les 20:30 h, dissabte 22 de desembre a les 20 h, diumenge 23 de desembre a les 18 h,
dimecres 26 de desembre a les 18 h, divendres 28 de desembre a les 20:30 h, dissabte 29 de desembre a les 20 h, i diumenge 30 de
desembre a les 18 h. Preu: 10 €. Venda anticipada d'entrades: a la taquilla de la Sala d'Actes del CC Sant Miquel, els dies 18, 19 i 20
de desembre de 19:30 a 21 h, i una hora abans de cada representació.
27/12/2018
10:00 Tallers musicals a l'associació Es Músics
Dies 27 i 28 de desembre de 2018, al local de l'associació Es Músics (c/ Caragol, 50). Oberts a tot el públic. Taller d'informàtica
musical per a fillets i filletes de 9 a 12 anys. Els dies indicats de 10 a 12 h. Taller de composició per a joves de 13 a 18 anys. Els dies
indicats de 16 a 18 h. Taller de gravació per a adults. Els dies indicats de 19 a 21 h. Preu per taller pels dos dies: 7 € públic en general,
5 € socis de l'entitat organitzadora. Inscripcions: del 3 al 14 de desembre, al c/ Caragol 50, els dies dilluns, dimarts, dimecres i
divendres de 16 a 20 h. Més informació: 676 633 758.
28/12/2018
20:30 Representació d'Els Pastorets (5)
A càrrec del grup de teatre del Centre Catequístic Sant Miquel, a la Sala d'Actes del CC Sant Miquel (c/ de ses Andrones, 23). Hi haurà
funcions els dies divendres 21 de desembre a les 20:30 h, dissabte 22 de desembre a les 20 h, diumenge 23 de desembre a les 18 h,
dimecres 26 de desembre a les 18 h, divendres 28 de desembre a les 20:30 h, dissabte 29 de desembre a les 20 h, i diumenge 30 de
desembre a les 18 h. Preu: 10 €. Venda anticipada d'entrades: a la taquilla de la Sala d'Actes del CC Sant Miquel, els dies 18, 19 i 20
de desembre de 19:30 a 21 h, i una hora abans de cada representació.
23:30 Concert de Marc Maya
Actuació de Marc Maya, al Jazzbah (pla de Sant Joan). Preu: 15-20 €. Entrades anticipades a Codetickets.
29/12/2018
19:30 Concurs de ball "Fornite"
A la plaça de la Catedral. Organitzat per l'associació de comerciants Ciutadella Antiga. Gratuït.
19:30 Cap d'Any amb l'Orquestra de Cambra Illa de Menorca (OCIM)
Concert "Cants de Nura", de Joan Albert Amargós, i amb la participació de Simón Orfila, Maria Camps, Marco Mezquida i la Capella
Davídica de la Catedral de Menorca. Organitzat per l'OCIM i Joventuts Musicals de Ciutadella. Església del Socors. Preus: 30 i 20 €.
Descomptes per a socis de Joventuts Musicals, Capella Davídica i estudiants menors de 25 anys. Gratuït per a menors de 12 anys.
Venda anticipada d'entrades al Centre Municipal d'Art (c/ del Seminari, 5) a partir del 17 de desembre, i a la pàgina web www.ocim.cat
20:00 Representació d'Els Pastorets (6)
A càrrec del grup de teatre del Centre Catequístic Sant Miquel, a la Sala d'Actes del CC Sant Miquel (c/ de ses Andrones, 23). Hi haurà
funcions els dies divendres 21 de desembre a les 20:30 h, dissabte 22 de desembre a les 20 h, diumenge 23 de desembre a les 18 h,
dimecres 26 de desembre a les 18 h, divendres 28 de desembre a les 20:30 h, dissabte 29 de desembre a les 20 h, i diumenge 30 de
desembre a les 18 h. Preu: 10 €. Venda anticipada d'entrades: a la taquilla de la Sala d'Actes del CC Sant Miquel, els dies 18, 19 i 20
de desembre de 19:30 a 21 h, i una hora abans de cada representació.
30/12/2018
12:45 Concert de la Coral Canticus d'Alaior
A la Catedral de Menorca. Gratuït.
18:00 Representació d'Els Pastorets (7)
A càrrec del grup de teatre del Centre Catequístic Sant Miquel, a la Sala d'Actes del CC Sant Miquel (c/ de ses Andrones, 23). Hi haurà
funcions els dies divendres 21 de desembre a les 20:30 h, dissabte 22 de desembre a les 20 h, diumenge 23 de desembre a les 18 h,
dimecres 26 de desembre a les 18 h, divendres 28 de desembre a les 20:30 h, dissabte 29 de desembre a les 20 h, i diumenge 30 de
desembre a les 18 h. Preu: 10 €. Venda anticipada d'entrades: a la taquilla de la Sala d'Actes del CC Sant Miquel, els dies 18, 19 i 20
de desembre de 19:30 a 21 h, i una hora abans de cada representació.
31/12/2018
11:30 Campanades infantils
A la plaça de la Catedral (amb "gominoles"). Organitzat per l'associació de comerciants Ciutadella Antiga. Gratuït.

