El món cultural de Formentera entra a escena
dimarts, 9 de febrer de 2016 13:15

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Cultura, ha presentat avui el programa d'arts
escèniques i musicals de la Sala de Cultura (Cinema) previstes per a aquest primer trimestre
d'any. Segons ha explicat la consellera de Cultura, Susana Labrador és «una programació amb
propostes per a tots els públics i amb la presència de totes les expressions artístiques i estils
perquè els formenterers puguin gaudir de la cultura i posar la nostra illa a escena, tant en el
món de l'òpera com del teatre, els espectacles infantils o musicals».

Aquest dissabte òpera a Formentera

Una de les novetats d'enguany és «Formentera Viu l'Òpera». Aquest projecte neix l'any 2012
quan es començà a parlar de projectors en sistema Digital i del gran ventall de possibilitats que
brinda aquest sistema. Així, quan a Formentera es va posar en marxa el sistema digital, el
projecte va prendre forma. «Amb l'objectiu de donar conèixer aquesta art escènica s'ha fet una
selecció d'obres molt representatives en el món de l'opera per tal de projectar-les en alta
definició a la Sala de Cultura (Cinema)», segons ha explicat la consellera.

Aida de Verdi serà l'encarregada d'iniciar aquest cicle dissabte 13 de febrer a les 20.00 hores.
Dissabte 12 de març podrem escoltar Il Barbiere di Siviglia de G. Rossini, una producció de
l'òpera Nacional de París, i el 2 d'abril l'òpera de Puccini Tosca, una producció de l'Òpera de
Wallonie-Liège. Susana Labrador ha agraït el suport que han donat a aquesta iniciativa
«l'Escola de Música i Dansa de Formentera i el gran expert en òpera Josep Tur Ferrer».

Espectacles infantils

Pel que fa als espectacles infantils, el 20 de febrer podrem gaudir de Pipo i Tiko, pallassos
galàctics. Un fantàstic musical infantil on amb el seu ritme galàctic faran cantar, ballar i riure als
més petits. El diumenge 6 de març, amb motiu del Dia de les Illes Balears, els eivissencs
Clownidoscopio presenten el seu nou treball Fràgil, un espectacle de clown gestual per a tota la
família ple d'humor, tendresa i poesia. I dissabte 16 i diumenge 17 d'abril, Es Cirquet de Circ
Bové desembarca a Formentera. Un espectacle amb màgia, malabars i experiments que
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recorrerà diferents localitats de l'illa: Sant Francesc, Sant Ferran i la Mola.

Teatre

Els amants del teatre podran gaudir el dissabte 5 de març amb Peluts i Pelats. Una divertida
obra de teatre ambientada en l'Eivissa dels anys setanta en la qual una família pagesa té com
a veïns un grup de hippies. Una obra del Grup de Teatre Eivissenc Es Cubells.

El 9 d'abril podrem veure Parasceve, l'única obra de teatre escrita per l'autor illenc Blai Bonet a
càrrec de la companyia mallorquina T-Shock. Una fascinant història sobre la psicologia familiar
en temps de guerra. I el mateix mes d'abril, el dijous 21, dissabte 23 i dimarts 26 Espai
Frumentaria presenta el seu nou treball escènic Perdius. Un espectacle de dansa i teatre, amb
una acurada posada en escena.

Música

Pel que fa a la música, dissabte 27 de febrer podrem gaudir dels Eivissencs Rels que faran de
teloners del cantautor mallorquí Tomeu Penya. El 19 de març podrem gaudir d'un recital de
flauta i guitarra a càrrec dels músics André Cebrián i Pedro Mateo González.

Circuit Talent IB i Platea

Susana Labrador ha recordat que «amb l'objectiu de poder oferir una programació cultural de
qualitat, enguany ens hem acollit al Circuit Talent IB de música i arts escèniques, impulsat per
l'IEB i la Conselleria de Cultura del Govern de les Illes Balears». Aquest circuit té l’objectiu de
promoure l’intercanvi cultural entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i gràcies al qual
«Formentera acollirà 4 espectacles de les tres illes: Fràgil dels Eivissencs Clownidoscopio, Es
Cirquet dels mallorquins Circ Bové, l'obra de teatre Parasceve de la companyia de Mallorca
T-Shock i un concert del cantautor menorquí Leonmanso».
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«També hem renovat el programa Platea, impulsat pel ministeri de Cultura amb l'objectiu
d'impulsar la programació i intercanvi entre comunitats d'espectacles escènics i enriquir la
programació cultural», segons ha dit la consellera que ha afegit que «Platea té en compte la
insularitat i compensa a les companyies els costos d'arribar a Formentera». Gràcies a aquest
programa l'any passat a Formentera es van poder programar 4 espectacles. «A principi de
març podrem confirmar quins són els d'enguany».

3/3

