
III  MOSTRA DE CERVESA ARTESANA 
Des de l’associació Malalts de Birra d’Artà i l’Ajuntament de Capdepera ens 
complau apropar-vos a participar en aquesta fira, on hi haurà diferents 
tiradors de cervesa artesana i on podreu gaudir i degustar una gran varietat de 
cerveses d’arreu del món. Esperam que en gaudiu! 

Salut i bona birra!
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PROGRAMA 

Divendres, 21
Obertura de la barra a les 18h amb les diferents cerveses locals, nacionals i 
internacionals. A més, podreu degustar una gran mostra de tapes i menjar 
amenitzats per a la ocasió. Al Centre Cap Vermell.

18.30h Tast d’iniciació, a càrrec de Rafel Hernàndez, Brewmaster 
local i especialista en cervesa artesana. Al Centre Cap Vermell (baixos).
Inscripcions al correu malaltsbirra@gmail.com o al telèfon 680505307. 
Cost: 5€, i la degustació inclou 5 cerveses de diferents estils. Places limitades 
(30 persones).

Dissabte, 22
Obertura de la barra a les 18h amb les diferents cerveses locals, nacionals 
i internacionals. A més podreu degustar una gran mostra de tapes i menjar 
amenitzat per a la ocasió. Al Centre Cap Vermell.

18.30h Tast d’iniciació, a càrrec de Rafel Hernàndez, Brewmaster 
local i especialista en cervesa artesana. Al Centre Cap Vermell (baixos).
Inscripcions al correu malaltsbirra@gmail.com o al telèfon 680505307. 
Cost: 5€, i la degustació inclou 5 cerveses de diferents estils. Places limitades 
(30 persones).

Tot el festival estarà amenitzat amb música i diferents 
activitats.

Proposta artística 
multidisciplinar 
i gastronòmica

animació 
tallers

circ
dansa

mapping
jazz

pintura
escultura

swing
slam poètic 

cervesa artesana.

Ajuntament             Capdepera Al llarg de les dues jornades hi haurà la III Mostra de 
cervesa artesana, a càrrec de l’associació Malalts de birra. Amb 
diverses degustacions (vegeu el programa complet al final del programa).

Els dos dies  hi haurà el MERCADET DE L’ART: Artistes del municipi 
ens mostren les darreres produccions de petit format. (inscripcions: els artistes 
interessats en participar han de fer una sol·licitud fins dia 10 de setembre)

A partir de les 21h PROJECCIONS de les obres dels artistes Miguel 
Sarasate i Vanessa Massanet a la façana de l’edifici.

CERVESES DEL FESTIVAL

Hi haurà 6 tiradors de cervesa on hi haurà punxades les següents cerveses:

Nom Cervesera Estil ORIGEN COLOR

Xviii
Artà Beer 
Festival

Hoppy Amber 
Ale

Mallorca Lambic

Blat Beer Lovers Witbier Mallorca Blonde

Tropical funky Lo Vilot
Fruit Sour Ale 
Ba Albercoc

Catalunya Blonde

Aliança sardo 
catalana

Guineu/Harvest
Sour Amb 

Fruits 
Vermells

Catalunya Red

Cafe racer Fierce Beer Coffee Porter Escòcia Black

Peanut riot Fierce Beer
Roasted 

Peanut And 
Salt Porter

Escòcia Black

Himonussija Beer Here Baltic Porter Dinamarca Black

Coffee kama 
citra

Beer Here
Hoppy Brown 

Ale
Dinamarca Brown

Sa fresqueta Sa Cerviseria
Herb Munich 

Helles
Mallorca Blonde

Sa de Sempre Sa Cerviseria
British Golden 

Ale
Mallorca Brown

Sa Fluixa Sa Cerviseria Weizenbier Mallorca Brown

A més, hi haurà cervesa sense gluten i també cervesa artesana 
sense alcohol.
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A les 20.15h  
SUSTRANDOS. 

El rock més autèntic que es 
fa a Capdepera

A les 21.45h 
OCELLADA

Un espectacle poèticomusical, de la mà 
de dos components del grup musical 
Vers Endins: Glòria Julià i Víctor Leiva. 
Es tracta d’un conjunt dels poemes més 
representatius de l’obra de Josep Maria 
Llompart que han preparat per tal de 
celebrar el centenari del seu naixement, 
aquest any 2018. 

A les 22.30h 
Actuació de 
MARISA ROJAS. 

Tots els horaris poden patir modificacions 
en funció de la dinàmica dels actes.

Divendres, 21
A les 17h a la plaça del Centre Cap Vermell
TALLER DE CIRC EN FAMÍLIA 
a càrrec de la companyia Des-equilibrats 

És  una  activitat  plena  d’exercicis  
per  jugar  i  deixar-nos  anar  i  també  
per  aturar-nos  i  connectar  amb  
la  presència.  Ens  trobam davant 
un espai de llibertat i respecte per 
compartir en família. 
Al taller es pot practicar el trapezi, els 
malabars (pilotes, maces, diàbolo, 
cercles, plats xinesos, devil stik, 
etc ), els equilibris,  en el rul·lo i el 
monocicle i l’acrobàcia, entre d’altres. 
Durada: 2 hores.
Amb el suport del Consell de Mallorca.

A les 19h 
LUCAS PATRICIS 
presenta les seves 
darreres cançons

A les 20h 
La companyia Des-equilibrats presenta KÏ.

KÏ és fruit d’una recerca 
al voltant de la tècnica 
dels malabars i combina 
moviment, acrobàcia i 
manipulació de maces. 
Es caracteritza per la seva 
originalitat, ja que s’allunya 
de la tècnica en si mateixa i 
romp amb el concepte clàssic 
dels malabars, convertint el 
circ en dramatúrgia.
Durada: 20 minuts
Amb el suport del Consell de 
Mallorca.

A les 20.30h 
INAUGURACIÓ DE LES EXPOSICIONS 

A les sales d’exposicions del 
Centre Cap Vermell Miguel 
Sarasate presenta: Rostros a 
través del garabato. Ejercicios de 
estilo. 
Si Miguel Sarasate excel·leix com a 
escultor, la seva pintura no és menys 
important. De fet, tot comença amb el 
dibuix. 

Al hall del CCV 
Vanesa Massanet 
presenta “Fluir”.

La contemplació d’aquestes 
obres és una mirada al fluir de 
la vida.  El fluir de la vida vol ser 
una expressió de la simplicitat 
humana i de la importància de 
deixar fluir allò que sentim, de 
nedar a favor i no en contra dels 
sentiments.

A les 21h 
KRAZINS, 
Propostes de rap gabellí.

A les 21.30h  
TOTS AQUESTS DOIS. 

La banda gabellinoartanenca de 
swing per ballar que està a punt 
de treure el primer disc.

Dissabte, 22
A les 18h 
MOIXONIES PER CRÉIXER. LA MAR. 
Amb Maia Planas, Arantxa Riera i Carol Doménech 

Espectacle musical i sensorial per a 
infants de 0 a 4 anys. 
Què són les moixonies? Són carícies, 
moltes vegades acompanyades 
de cantarelles i jocs. Són petites 
experiències plaents que tenen unes 
grans conseqüències: estimar i sentir-
se estimat, que és el més gran. I és dins 
aquest context que un creix.
Durada: 50 minuts.
Amb el suport del Consell de Mallorca.

A les 19h 
presentació del gató 
d’ametlla i el gató de 
garrova del FORN DE SA 
PLAÇA (Artà) 
a càrrec de Pep Navarro amb 
una capsa elaborada per l’artista 
Gustavo.

A les 19.15h 
la companyia Malícia presenta 
«LA IMPORTANCIA DE LOS HORRIBLES DETALLES»
Amb Alicia Rechac i  María Salmerón

Un espectacle de teatre-circ que 
explica la història de dues dones 
diferents amb els seus drames 
les seves alegries, relacions i 
conflictes.
Durada: 20 min.
Amb el suport del Consell de 
Mallorca.

A les 19.45h 
«TISORES AL VENT» 
Selecció poètica de Llompart

Lectura dramatitzada de poemes 
de Josep Maria Llompart a 
càrrec de Joan Manel Vadell i 
Marta Cuesta. Recull de tota la 
seva poètica  sense més criteri 
per la tria que unes tisores al 
vent.


