Continua l'escena cultural a Formentera
dilluns, 2 de maig de 2016 14:13

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 segon semestre
d'any. “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”, segons ha explicat la consellera de Cultura, Susana Labrador.

Maig

El cicle de «Formentera viu l'Òpera» continua aquest mes de maig amb la projecció del Ballet
Giselle
un dels ballets romàntics més populars de tots els temps. Amb música d'Adolphe Adam i
coreografia de Yuri Grigorovich, aquest espectacle de dansa del Teatre Bolshoi de Moscú, es
podrà veure dissabte 7 de maig a les 20.00 hores a la Sala de Cultura (Cinema).

Formentera viu l'Òpera va néixer amb l'objectiu de donar a conèixer aquesta art escènica, amb
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).

Les arts escèniques també seran protagonistes aquest mes de maig amb Palabras de Miguel
de Nona Teatro, que es representarà el pròxim dissabte 14 de maig al Centre Tur Gabrielet a
les 21.00 hores i serà gratuït. Podrem gaudir d'aquest espectacle interpretat per José Manuel
Garzón i el pianista José Galiana. L'obra és un homenatge al poeta Miguel Hernández a través
de la correspondència mantinguda amb la seva muller, Josefina Manresa, al llarg de la seva
vida. En primer lloc, es recorden les cartes romàntiques de la seva etapa de festeig durant
l'estada de Miguel a Madrid; seguidament, el principi de la Guerra Civil i el seu pas pel front;
posteriorment, la seva detenció i el periple per les presons espanyoles; i finalment la seva
arribada a la presó d'Alacant i la seva mort. A través de totes aquestes cartes, coneixerem la
figura del poeta des d’un punt de vista humà, com a pare i com a marit. Tots aquests textos, es
completaran amb cançons i poemes amb l’acompanyament d’un pianista.
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Pels més petits

Els més petits gaudiran de valent amb l'espectacle de titelles Safrà i Serafí de la companyia
catalana Txo Titelles, un espectacle que ens parla del valor i la força de l'amistat. A través del
dia a dia en la vida d'en Safrà i en Serafí, dos ratolins veïns que tenen interessos i aficions
diferents, constatam que la diversitat ens enriqueix i que a través de la cooperació i l'amistat
ens completam els uns als altres.

L'espectacle, dirigit a nens a partir de 2 anys, es podrà veure a la Sala de Cultura (Cinema) el
dissabte 21 de maig a les 18.00 hores. El preu de l’entrada és de 5 euros, i 1 adult per família
podrà entrar de manera gratuïta.

Torna l’illa a escena

I després de l'estiu, tornarà L'illa a escena amb dos espectacles que formen part del programa
Platea, impulsat pel Ministeri de Cultura. A l'octubre, la companyia Titziana Teatro, presenta a
Formentera el seu darrer treball: Distancia siete minutos, una emocionant lliçó d'interpretació i
escriptura dramàtica a càrrec de Pako Merino y Diego Lorca. L'obra, aclamada per la crítica, es
podrà veure dissabte 1 d'octubre a la Sala del Cultura (Cinema).

Al novembre, coincidint amb el dia Mundial de la Infància, un dels pallassos més reconeguts de
l’escena catalana presenta a Formentera el seu nou treball: La gran A…ventura [història d’un
Pallasso]. Marcel Gros, amb més de trenta anys de professió a l'espatlla, aconsegueix dibuixar
un somriure constant en el rostre dels espectadors amb aquest espectacle multi-còmic
mini-mèdia, indicat única i exclusivament per a tothom.
La gran A...ventura
es podrà veure dissabte 12 de novembre a les 17.30 hores a la Sala de Cultura.

D'altra banda, el Circuit Talent IB, impulsat per l'IEB i la Conselleria de Cultura del Govern de
les Illes Balears, seguirà present l'últim semestre de l'any amb espectacles de música i arts
escèniques, una programació en la qual estam treballant actualment i que es farà pública a
partir del mes de juny, segons ha explicat la consellera.
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