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NOVEMBRE

DESEMBRE

XIII COOL DAYS FESTIVAL

NOVEMBRE

MABOROSHI (espectacle de dansa butoh)

Direcció i interpretació: Tadashi Endo
El tema principal de les peces de Tadashi Endo és sempre la mort. Com es veu la mort? - Què ve després de la mort?
"MABOROSHI” en japonès significa criatura sense forma o, també, les ànimes de la humanitat.
Venda d'entrades a partir de dimecres 31 d'octubre, de 19 h a 21 h, a la taquilla del Teatre o al 971829700.
Preu únic: 15 Ä

Book Club

Dissabte
20.30 h

3

NOVEMBRE

Diumenge

Director: BILL HOLDERMAN
Intèrprets: Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen, Andy García,
Craig T. Nelson, Alicia Silverstone, Don Johnson, Richard Dreyfuss
Quatre amigues que pertanyen a un club de lectura veuen alterada la seva vida després
de llegir el Best Seller “Cinquanta sombres de Grey”.

19.30 h

4

NOVEMBRE

COMÈDIA • Versió doblada al castellà • No recomanada per a menors de 12 anys • Durada: 103 minuts

El mejor verano de mi vida

Diumenge

Director: DANI DE LA ORDEN
Intèrprets: Leo Harlem, Alejandro Serrano, Toni Acosta, Maggie Civantos, Jordi Sánchez
Curro és un fantasiós venedor de robots de cuina. Un dia, en plena crisi matrimonial i econòmica, promet
al seu fill de nou anys que, si aprova el curs amb excel·lent, li regalarà un viatge extraordinari.

NOVEMBRE

COMÈDIA • Versió original en castellà • Recomanada per a tots els públics • Durada: 90 minuts

En Toniet músic del rei

Rondalla musicada sobre la vida del compositor Antoni Lliteres i Carrió,
elaborada per l´equip de l´EMMA per donar a conèixer la figura d´aquest músic artanenc
nascut a la possessió de la Roca Merla l´any 1673 i mort a Madrid l'any 1747.
Venda d'entrades a partir de dimecres 14 de novembre de 19 h a 21 h, a la taquilla del Teatre o al 971829700.
Preu únic: 4 Ä

Christopher Robin

19.30 h

11

Diumenge
11.30 h

18

NOVEMBRE

Diumenge

Director: MARC FOSTER
Robin ha crescut i ha deixat enrere els dies en què jugava amb els seus animalets dins del bosc dels Cent Acres.
Ara, anys després, el seu amic es retroba amb ell per recordar-li el nin que encara du a dins.

17 h

18

ANIMACIÓ • Versió doblada al castellà • Per a tots els públics • Durada: 104 minuts

NOVEMBRE

Dos mujeres

Diumenge

Director: MARTIN PROVOST
Intèrprets: Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier Gourmet, Quentin Dolmaire
Claire és una comare que estima la seva professió. Sap que la maternitat on treballa tancarà les portes en breu.
A més d'aquest problema, apareix a la seva vida Béatrice, amant del seu difunt pare.

19.30 h

18

NOVEMBRE

DRAMA • Versió doblada al castellà • No recomanada per a menors de 7 anys • Durada: 116 minuts

MÚSICA PER SANTA CECÍLIA

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

CONCERT 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 dels afectats per les torrentades del passat mes d’octubre. Preu únic: 10 Ä
Venda d'entrades a partir de dimecres 21 de novembre, de 19 h a 21 h, a la taquilla del Teatre o al 971829700

XIII COOL DAYS FESTIVAL

ROSTOLL CREMAT

Dos noms fonamentals de l'escena mallorquina i catalana actual, Toni Gomila i Oriol Broggi, uneixen forces per donar
vida a Rostoll Cremat, una al·legoria de l'ambició i la cobdícia humana reflectida a la Mallorca contemporània. Una
proposta de reflexió sobre la nostra societat actual a partir del bagatge adquirit de la literatura popular i universal: en
Joanet de sa gerra i George Sand com a fil conductor de la narració, amb esquitxos de Shakespeare, Txèhkov i Ibsen.
Direcció: ORIOL BROGGI
Intèrprets: Toni Gomila, Xesca Vadell, Catalina Florit, Caterina Alorda, Joan Toni Sunyer
Entrades a la venda a partir de dimecres 31 d'octubre, de 19 h a 21 h, a la taquilla del Teatre o al 971829700.
Preu únic: 15 Ä

Ha nacido una estrella

Director: Bradley Cooper
Intèrprets: Bradley Cooper, Lady Gaga, Sam Elliott, Rafi Gavron, Andrew Dice Clay
Jackson Maine és una estrella consagrada de la música que s'enamora d'Ally, una artista que lluita per sobreviure.
Quan Ally és a punt de deixar la seva carrera artística, Jack decideix ajudar-la.
DRAMA • Versió doblada al castellà • No recomanada per a menors de 12 anys • Durada: 135 minuts

TEATRE DE BARRA

Dimarts
20.30 h

20

NOVEMBRE

Divedres
20.30 h

23

NOVEMBRE

Dissabte
20 h

24

NOVEMBRE

Diumenge
19.30 h

25

NOVEMBRE

Divendres
20.30 h

30

El penúltimo cuplé • Bar Can Matemales
Autor i director: Ivo Erasmo • Intèrprets: Pedro Orell i Miquel Àngel Torrens
Què tenen en comú el cabaret alemany o francès amb l'espanyol? Doncs no res. Un lletrista de cuplets i l'amo
NOVEMBRE
d'una companyia de varietats en debaten al respecte. Dorita la Bella, la cupletista de l'espectacle, en té la resposta.
La possessió de Hamlet • Cafè Gran Via
Autor: Lluís Valenciano • Director: Lluís Valenciano • Intèrprets: Xavi Núñez i Pere Mas
Dos amics, un cambrer i un dramaturg, estan decidint quina ha de ser la temàtica de la pròxima peça teatral.
Mai no s'haurien imaginat que el príncep danès els pogués arribar a inspirar.
La vida sigue igual • Bar del Teatre
Autor: Pablo Valera • Director: Eder Mol • Intèrprets: Lina Mira i Toni de los Ángeles
Com és el cel? Com és la vida després de la mort? Feim les mateixes coses aquí que allà?
I sobretot, com és l'adaptació a aquella nova vida?
Corleone • Pàrquing del Teatre d'Artà
Autor i direcció: Francesc Vernet • Intèrprets: Jesús Crespí i Núria Martin García
Una dona veu com dos policies municipals llencen un cadàver a un contenidor de fems. Un regidor de l'ajuntament crida a Emergències...
Funcions: 20.30 h, 21.05 h, 21.40 h i 22.15 h
Preu: 3,5 Ä per funció. Venda d'entrades a cada bar, o el mateix dia de l'espectacle a la paradeta de la plaça del
Conqueridor a partir de les 19.30 h

5

Bohemian Rhapsody

DESEMBRE

Diumenge
19.30 h

Directors: DEXTER FLETCHER, BRYAN SINGER
Intèrprets: Rami Malek, Joseph Mazzello, Ben Hardy, Gwilym Lee, Lucy Boynton
Aquesta pel·lícula narra la història de la mítica banda britànica Queen, amb Freddie Mercury al capdavant.

2

DESEMBRE

DRAMA • Versió doblada al castellà • Per a tots els públics • Durada: 106 minuts

XIII COOL DAYS FESTIVAL

Divendres
20.30 h

TERRENAL

Companyia de dansa LA MOV
Direcció i coreografia: Víctor Jiménez
Aquesta peça de dansa neoclàssica, acompanyada pel Rèquiem de Mozart i una composició
de Sarnago, ens parla sobre la relació entre la vida i la mort, de la transició.
El director cerca en ella la bellesa del moviment a través de línies pures.
Entrades a la venda a partir de dimecres 28 de novembre, a la taquilla del Teatre, de 19 h a 21 h, o al 971829700.
Preu únic: 10 Ä - Alumnes del curs de dansa: 5 Ä

XIII COOL DAYS FESTIVAL

7

DESEMBRE

Dissabte
20 h

CLARA PEYA
CLARA PEYA presenta el seu nou disc ESTÓMAC
“Un treball on investigo i experimento la sensació de l'amor que neix des de les entranyes i reivindico
l'essència més bàsica del verb estimar”.
Amb Clara Peya, Vic Moliner i Anna Ferrer
Entrades a la venda a partir de dimecres 28 de novembre de 19 h a 21 h, a la taquilla del Teatre o al 971829700
Preu: 12 Ä - Entrada r eduïda: 8 Ä

La sociedad literaria y el pastel
de piel de patata

8

DESEMBRE

Diumenge
19.30 h

9

Director: MIKE NEWELL
Intèrprets: Lily James, Michiel Huisman, Matthew Goode
Ens trobam als anys 40 a la ciutat de Londres. Una escriptora cerca l'argument del seu
proper llibre quan, de sobte, rep una proposta.
DRAMA • Versió doblada al castellà • No recomanada per a menors de 7 anys • Durada: 123 minuts

DESEMBRE

AIXÍ CANTAM NADAL

Divendres
19.30 h

Els alumnes de Música i Moviment, Iniciació al Llenguatge i Llenguatge Musical de
l´Escola Municipal de Música ofereixen un variat repertori de cançons nadalenques.

Entrada gratuïta

XIII COOL DAYS FESTIVAL

14

DESEMBRE

Dissabte
20 h

DE NOU UN INSTANT TAN BREU
La companyia La Mecànica ens presenta aquesta peça de teatre físic entre el virtuosisme refinat i l'acrobàcia.
Espectacle per a tots els públics.
Entrades a la venda a partir de dimecres 5 de desembre, de 19 h a 21 h, a la taquilla del Teatre o al 971829700.
Preu: 12 Ä - Reduïda: 8 Ä
Preu únic: 4 Ä

Chistmas Show

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! • Att. Pare Noel
Venda d'entrades a partir de dimecres 12 de desembre, de 19 h a 21 h, a la taquilla del Teatre o al 971829700.

Cold War

15

DESEMBRE

Diumenge
17 h

16

DESEMBRE

Diumenge

Director: PAWEL PAWLIKOWSKI
Intèrprets: Joanna Kulig, Tomasz Kot, Agata Kulesza, Borys Szyc, Cédric Kahn
Amb la Guerra Freda de rerefons, aquest llargmetratge ens mostra l'apassionada història d'amor entre dues
persones de diferent origen i temperament.
DRAMA • Versió doblada al castellà • No recomanada per a menors de 12 anys • Durada: 88 minuts

Cascanueces y los cuatro reinos
Director: LASSE HALLSTRÖM
Intèrprets: Ellie Bamber, Helen Mirren, Keira Knightley, Mackenzie Foy
Conta la història dels germans Clara i Fritz.Durant el Nadal, el padrí jove de Clara li regala una capsa
amb tres presents a dins. El seu germà, en un atac de gelosia, li romp un dels presents a la seva germana.
FANTÀSTICA • Versió doblada al castellà • Per a tots els públics • Durada: 90 minuts

Caputxeta vermella,

el musical
Un pastor arriba al seu poble avisant que hi ha un llop a prop de la vila. Aquest llop és de sobte el causant
de tots els mals i problemes que hi ha a la vila i el seu cap decideix prendre mesures per desfer-se del llop.
El nou musical de Mallorca So, amb una companyia de deu intèrprets, ens contagiarà de la màgia d'aquest conte.
Director: Rafel Brunet
Venda d'entrades a partir de dimecres 5 de desembre, de 19 h a 21 h, a la taquilla del Teatre o al 971829700.
Preu únic: 15 Ä·

XIII COOL DAYS FESTIVAL

19.30 h

16

DESEMBRE

Diumenge
19.30 h

23

DESEMBRE

Dimarts
20 h

25

DESEMBRE

vendres
20.30 h

QUIMI PORTET
Com tots els artistes veritablement grans, Quimi Portet s'ha convertit en un gènere en si mateix. No és
estrany doncs que compti les celebracions de la seva Festa Major d'Hivern (Quisso Records-Fina Estampa,
2018) per victòries: una gira la de presentació del seu DESÈ àlbum en solitari que ens recorda que el rock
pot ser -i amb ell encara és -un vehicle de pensament i catarsi col·lectiva, un so contundent però també
delicat, una música en definitiva nascuda per avançar.
Quimi Portet, veu i guitarra; Jordi Busquets, guitarra; Angel Celada, bateria
Venda d'entrades a partir de dimecres 12 de desembre, de 19 h a 21 h, a la taquilla del Teatre o al 971829700.
Preu: 15 Ä - Reduïda: 10 Ä

Colette

28

DESEMBRE

Diumenge

Director: WASH WESTMORELAND
Intèrprets: Keira Knightley, Dominic West, Denise Gough, Fiona Shaw, Robert Pugh
Sidonie-Gabrielle Colette és una autora que publica novel·les polèmiques dins de la societat parisenca dels anys 20.
A poc a poc, es consagra dins d'aquesta societat.
DRAMA • Versió doblada al castellà • No recomanada per a menors de 12 anys • Durada: 111 minuts
Recomenada per al foment de la igualtat de gènere.

19.30 h

30

DESEMBRE

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

Divendres 28 20.30 h XIII COOL DAYS FESTIVAL
QUIMI PORTET
Com tots els artistes veritablement grans, Quimi Portet s'ha conv
que compti les celebracions de la seva Festa Major d'Hivern(Quis
de presentació del seu DESÈ àlbum en solitari que ens recorda
pensament i catarsi col·lectiva, un so contundent però també deli
Quimi Portet,veu i guitarra; Jordi Busquets, guitarra; A_ngel Celada, ba

