Dia
Internacional
De La Música
DIVENDRES, 21

Carrers de Capdepera i Cala Rajada

A diverses places i
indrets del municipi
podreu trobar petits
concerts de diferents
formacions de
Capdepera.

20 h

Festa que actualment se
celebra en un centenar de
països, cada 21 de juny,
coincidint amb l’inici de
l’estiu. L’esdeveniment
combina tots els gèneres
musicals i es dirigeix a
tot tipus de públic, amb
l’objectiu de popularitzar
la pràctica musical i
familiaritzar tots els
joves i adults de totes
les condicions socials a
través de les diferents
expressions musicals.
WORLD MUSIC DAY
different groups will play in
different town squares and
places from the village.

LILA JUEGOS
RECICLADOS

Tot el dia

Plaça dels Mariners

22.

Plaça dels Mariners
Na Ferradura

ELS QUE NINGÚ VOL
2 4

19.30 h BANDA DE CORNETES

19 h
20 h

CORAL SOL NAIXENT
AMANECER

Plaça Castellet

19.30

1

4

BANDA DE MÚSICA
DE CAPDEPERA
20.30h CORAL S’ALZINAR
21.30h KRAZINS
22h
SUSTRANDOS
Fi de festa de la música i
brindis per la música

Plaça dels Pins
Plaça Castellet

1
3
4

Plaça de l’Orient

Plaça dels Mariners

44.

www.lilajuegosreciclados.com

I TAMBORS

19.30 h CORAL GABELLINA
20.15 h MARISA ROJAS

33.

3

Lila és una companyia artística
dedicada a la creació i construcció de
jocs amb objectes reciclats. Ofereix
una proposta creativa que fomenta
el joc i la trobada en l’espai públic i
generant valors com la cooperació,
el respecte i la cura. Treballem amb
materials i productes orgànics,
respectuosos i reciclats.

A partir de les

Passeig marítim

11.

Dissabte, 22
diumenge, 23

2

NIT POÈTICO
MUSICAL

Dissabte, 22
22 h Na Ferradura

2

HO ORGANITZEN:

Poetes que reciten alhora que diversos
músics mostren les seves habilitats a
l’hora de combinar els seus temes amb
la paraula dels rapsodes.
Ho organitza: Krisis teatre.

Ajuntament
de Capdepera

HI COL·LABOREN:

MUSIC & POETRY READING.
performance
EDITA: AJUNTAMENT DE CAPDEPERA
DISSENY I IMPRESSIÓ: VIRTUAL THINK COMUNICACIÓN (virtualthink.es)
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Circ Pistolet - Catalunya

Dudu Arnalot - Menorca

VOL A 3 - Mallorca

Cia. La Tal - Catalunya

INCREDIBLE BOX

QUAN NO TOCÀVEM
DE PEUS A TERRA

DiSSABTE, 22

DiSSABTE, 22

DiUMENGE, 23

DiUMENGE, 23

INSOMNI

19 h Plaça Castellet

4

Una plaça amb un llit antic, un pallasso preparat per dormir. Sorolls,
sorpreses, rialles i altres adversitats no el deixen descansar fins a
portar-lo a l’insomni. Espectacle sense paraules de clown gestual per
tots els públics.
45 minuts.

INSOMNI
Noise, laughters, surprises and others adversities
will not let the clown rest and take him to insomnia.

VOL A 3

20.30h Plaça dels Pins

3

Espectacle de circ gestual que mescla diferents tècniques circenses
com l’acrobàcia, els jocs malabars i els aeris amb la dansa, l’humor i la
màgia.
50 minuts.
Amb el suport del Consell de Mallorca.

VOL A 3
Circus performace with acrobatics, juggling and aeria games;
dance, humour and magical moments.

19 h Plaça Castellet

4

Quan es va estrenar, fa 150 anys, THE INCREDIBLE BOX va ser un èxit.
La gent, en aquells temps, anava a les barraques buscant la raresa, la
deformitat, però ells mostraven l’excel·lència i reunien el millor d’aquell
moment.
50 minuts.

INCREDIBLE BOX
When it was the premiere 150 years ago “The incredible box”,
it was a success. People were looking for deformity, rarity but there
showed excellence and the best of the moment.

20.30h Plaça dels Pins

3

Quan no tocàvem de peus a terra... és un espectacle autobiogràfic
sobre l’amistat de dos amics lliurement adaptada al circ a través dels
equilibris acrobàtics.
45 minuts.

CIRC PISTOLET
Autobiographical show about friendship
through acrobatic equilibrium.

