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Bones Festes!

El personal del Teatre i de la cafeteria vos desitgen unes bones festes!

CONCERT PEDAGÒGIC
Repetició del concert pedagògic que l'Escola Municipal de Música oferí el passat curs als centres escolars.
El protagonista del concert serà el saxòfon, la seva història i la seva música.
Preu únic: 4 Ä
Venda d'entrades a partir de dimecres 13 de novembre, de 19 h a 21 h, a la taquilla del Teatre o al 971829700

Direcció: RÉMI BEZANÇON
Intèrprets: Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz, Bastien Bouillon
Aquesta pel·lícula gira entorn del descobriment que fa una jove editora d'una biblioteca que guarda els
llibres rebutjats per les editorials. En una de les seves prestatgeries es topa amb una novel·la magistral
d'Henri Pick, difunt geni de la cuina.
DRAMA  •  Versió doblada al castellà  •  No recomanada per a menors de 7 anys •  Durada: 100 minuts

La biblioteca de los libros rechazados

ERROR DANSA
Espectacle de dansa contemporània.
En aquesta ocasió, el ballarí explora els moviments i desitjos que sorgeixen de l'interior del pensament.
Preu únic: 12 Ä
Venda d'entrades a partir de dimecres 6 de novembre, de 19 h a 21 h, a la taquilla del Teatre o al 971829700.

NOVEMBRE

Dissabte
20 h

9

NOVEMBRE

Dimecres
20.30 h

6THE SECRET LIFE OF WORDS
(La vida secreta de las palabras)
Direcció: ISABEL COIXET
Intèrprets: Sarah Polley, Tim Robbins, Javier Cámara
En una plataforma petrolífera aïllada al mig del mar, on només treballen homes, ha ocorregut un accident.
Una dona solitària i enigmàtica que intenta fugir del seu passat (Sarah Polley) va fins allà per tenir cura d'un home
(Tim Robbins) que s'ha quedat temporalment cec.
DRAMA. VOSE • No recomanada per a menors de 16 anys • Durada: 120 minuts

NOVEMBRE

NOVEMBRE

Diumenge
12 h

3

NOVEMBRE

Diumenge
19.30 h

3

TANGO WOMAN Companyia PASODÓS
Un ballet contemporani que ens mostra les eleccions que ha de prendre una dona per trobar la llibertat.
Venda d'entrades a partir de dimecres 13 de novembre, de 19 h a 21 h, a la taquilla del Teatre o al 971829700.
Preu: Entrada general: 15 Ä  •   Entrada reduïda: 12 Ä  •  Alumnes de dansa i teatre: 6 Ä NOVEMBRE

Divendres
20.30 h

15

NOVEMBRE

Diumenge
11.30 h

17

NOVEMBRE

Diumenge
19.30 h

17

KISSU  Centre de Titelles de Lleida
Per a en Kissu, el cadell de llop, la descoberta de l'entorn és una aventura que el porta a allunyar-se
del seu cau i de la seva mare, fins a perdre's i anar a raure al món dels homes. Creient que és un
gosset abandonat, la Duna i el seu avi l'acullen a casa. Però què passarà quan aquests
descobreixin la vertadera naturalesa d'en Kissu?
Espectacle recomanat per a infants de 3 a 8 anys.
Entrada general: 8 Ä  •  Menors de 12 anys: 5 Ä
Venda d'entrades a partir de dimecres 30 d'octubre, de 19 h a 21 h, a la taquilla del Teatre o al 971829700.

Yesterday
Direcció: DANNY BOYLE
Intèrprets: Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon, Ed Sheeran, Lamorne Morris
Un músic de carrer se n'adona que és l'única persona al món que sap les cançons dels Beatles.
COMÈDIA • Per a tots els públics • Versió doblada al castellà • Durada: 116 minuts

MÚSICA PER SANTA CECÍLIA
Els alumnes de l´Escola Municipal de Música, amb motiu de la festivitat de la seva patrona, oferiran un
concert amb temes variats.
Públic damunt l'escenari. Entrada gratuïta fins a completar l’aforament. NOVEMBRE

Dimarts
20 h

19

NOVEMBRE

Divendres
20.30 h

22
SANTA CECÍLIA SOLIDÀRIA
La família musical artanenca: Flabiolers i Xeremiers d´Artà, les corals Aquatreveus i Orfeó Artanenc i
l´Associació Musical Banda de Música d´Artà, sempre tan sensibilitzats amb la nostra societat, duran
a terme el concert de la seva patrona a favor d'Aproscom.
Preu únic: 10 Ä
Venda d'entrades a partir de dimecres 20 de novembre, de 19 h a 21 h, a la taquilla del Teatre i a partir
de les 20 h també al telèfon 971829700.

NOVEMBRE

Diumenge
18 h

24
El rey león
Direcció: JON FAVREAU
Després de l'assassinat del seu pare, un jove lleó abandona el seu regne per descobrir l'autèntic
significat de la responsabilitat i de la valentia.
ANIMACIÓ  •  Versió doblada al castellà  •  Per a tots els públics  •  Durada: 118 minuts

NOVEMBRE    DESEMBRE

NÚVOLS AMB NADONS

ESCOLA DE MÚSICA
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CELEBREM NADAL
L'alumnat de l'Escola Municipal de Música oferirà un recull de cançons nadalenques.
Concert gratuït

TEATRE D’ARTÀ • INFORMACIÓ I RESERVES AL TEL. 971829700

DESEMBRE

DESEMBRE

Diumenge
19.30 h

1
Mientras dure la guerra
Direcció: ALEJANDRO AMENÁBAR
Intèrprets: Karra Elejalde, Eduard Fernández, Santi Prego, Patricia López
Espanya. Estiu de 1936. El cèlebre escriptor Miguel de Unamuno decideix donar suport públicament a la
revolta militar que promet portar ordre a la convulsa situació del país. Immediatament és destituït pel
govern republicà com a rector de la Universitat de Salamanca.
DRAMA  •  Versió original en castellà  •  No recomanada per a menors de 7 anys  •  Durada: 107 minuts

DESEMBRE

Dimecres
20.30 h

4ELEGY
Direcció: ISABEL COIXET
Intèrprets: Ben Kingsley , Penélope Cruz, Dennis Hopper, Patricia Clarkson
David Kepesh, un carismàtic professor, està orgullós de seduir alumnes desitjoses de provar experiències
noves, però sense cap compromís. Però  quan la bella Consuelo Castillo entra en a la seva classe, les
seves precaucions s'esfumen.
DRAMA  • VOSE. No recomanada per a menors de 12 anys  •  Durada: 108 minuts

DESEMBRE

Diumenge
19.30 h

8

DESEMBRE

Diumenge
11 h, 12 h,

17 h
(3 passis)

8
NÚVOLS AMB NADONS
Un espectacle sonor i amb una gran força visual on l'estètica dels núvols es combina amb la infinitat de
formes sonores que pot prendre l'aigua. Un espectacle participatiu on la interacció amb el públic és
constant a través de diferents tècniques del llenguatge de percussió i d'instruments que facilita la companyia.
Espectacle especialment recomanat per a infants d'1 a 5 anys.
PREU INFANT+ ACOMPANYANT: 15 Ä  •  AFORAMENT LIMITAT (70 persones per passi)
Entrades a la venda a partir de dimecres 4 de desembre, de 19 h a 21 h, a la taquilla del Teatre o al 971829700.

Dia de pluja a Nova York
Direcció: WOODY ALLEN
Intèrprets: Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, Jude Law, Diego Luna
Gatsby Welles i Ashleigh són una jove parella enamorada d'universitaris que es disposa a passar
un cap de setmana a la ciutat de Nova York.
DRAMA  •  Versió doblada al català  •  No recomanada per a menors de 7 anys  •  Durada: 92 minuts

DESEMBRE

Divendres
20.30 h

13
XIV COOL DAYS FESTIVAL

“Celebraré mi muerte”
Un espectacle sobre l’eutanàsia a partir de l'experiència en primera persona del cirurgià
Marcos Hourmann, condemnat per assassinat per aplicar una eutanàsia. La curiositat és que damunt
l'escenari no hi trobam un actor, sinó el vertader Marcos.
Direcció: Alberto San Juan  -  Intèrpret: Doctor MARCOS HOURMANN
Preu: 12 Ä  •  Reduïda: 10 Ä
Venda d'entrades a partir de dimecres 4 de desembre, de 19 h a 21 h, a la taquilla del Teatre o al 971829700.

DESEMBRE

Dissabte
18.30 h

14
TOTAL DANCE - EL SIGNIFICAT DE NADAL
Ho, ho, ho! Un ocellet m'ha dit que els alumnes de Total Dance han preparat un espectacle per celebrar
l'arribada del Nadal.  Després d'aquest primer trimestre i d'assajar setmana rere setmana ens demostraran
tot el que saben a través d'unes coreografies fantàstiques i plenes de màgia. Jo no m'ho perdria!
Atentament: Pare Noel
Entrades a la venda a partir de dimecres 11 de desembre, de 19 h a 21 h, a la taquilla del Teatre o al 971829700.
Preu únic: 4 Ä

DESEMBRE

Diumenge
17 h

15

DESEMBRE

Diumenge
19.30 h

15

DESEMBRE

Dimarts
19.30 h

17

DESEMBRE

Diumenge
19.30 h

22
Sorry we missed you
Direcció: KEN LOACH
Intèrprets: Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone, Katie Proctor
Ricky i la seva família han estat lluitant per tirar endavant econòmicament des de la crisi de 2008.
Un dia es presenta una nova oportunitat quan apareix una brillant furgoneta antiga, oferint a la família
la possibilitat de crear el seu propi negoci.
DRAMA  •  Versió doblada al castellà  •  No recomanada per a menors de 12 anys  •  Durada: 100 minuts

DESEMBRE

Dimecres
20 h

25
La Sirenita
El musical de Rafel Brunet
Una història d'amor que pretén preservar el fons del mar. Una divertida aventura amb una gran
escenografia i un vestuari espectacular. Una experiència per viure en família aquest Nadal.
Preu únic: 15 Ä
Entrades a la venda a partir de dimecres 18 de desembre, de 19 h a 21 h, a la taquilla del Teatre o al 971829700.

DESEMBRE

Dissabte
19.30 h

28
GRAN RECITAL LÍRIC al XXXII FESTIVAL ANTONI LLITERES
amb fotografies de Miquel Pastor.
Concert de grans èxits d'òpera, saruela i cançons a càrrec del baix Simón Orfila (figura internacional de la
lírica) i el tenor artanenc Antoni Lliteres, acompanyats al piano per la mestra Marta Pujol; amb fotografies
del patrimoni artanenc projectades i relacionades amb la música, obra de Miquel Pastor.
Aquest recital esdevindrà un dels grans concerts del XXXII Festival Antoni Lliteres i servirà per encetar una nova edició. 
Preu: 15 Ä  •  Reduïda: 12 Ä
Venda d'entrades a partir de dimecres 18 de desembre, de 19 h a 21 h, a la taquilla del Teatre o al 971829700 i
al Festival Antoni Lliteres tel. 617027098.

XIV COOL DAYS
FESTIVAL

El personal del Teatre i de la cafeteria us desitgen unes bones festes!
Si voleu rebre informació dels principals actes del Teatre per WhatsApp,  demanau-ho a la  taquilla del Teatre o al telèfon 971829700 i us posarem a la llista de difusió.

Mula
Direcció: CLINT EASTWOOD
Intèrprets: Clint Eastwood, Bradley Cooper, Dianne Wiest, Michael Peña
Un octogenari s'enfronta a l'execució hipotecària del seu negoci quan de cop se li ofereix una feina
aparentment fàcil: només requereix conduir. Però, sense saber-ho, es converteix en traficant de
drogues per a un càrtel mexicà.
DRAMA  •  Versió doblada al castellà  •  No recomanada per a menors de 12 anys  •  Durada: 116 minuts

Direcció: RICHARD STARZAK, MARK BURTON
La oveja Shaun, la película: Granjaguedon.
Quan Shaun decideix prendre el dia lliure i divertir-se una mica, un grapat d’esdeveniments faran que
tengui un dia més divertit del que esperava
ANIMACIÓ  • Versió doblada al castellà  •  Apta per a tots els públics i especialment recomanada per a la
infància  • Durada: 85 minuts

La oveja Shaun, la película: Granjaguedon


