L’Illa a Escena torna a Formentera amb més teatre i dansa
dilluns, 17 de setembre de 2018 14:26

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Cultura, presenta una nova edició de L’Illa a
Escena
,
el programa d'arts escèniques i musicals previstes per a l’últim quadrimestre d’aquest 2018. La
Sala de Cultura Cinema oferirà noves propostes adreçades a tots els públics per a promoure i
fomentar la vida cultural a l’illa. Com ve sent habitual, totes les expressions artístiques i estils,
tant en el món del teatre com de la dansa i dels espectacles infantils tindran de nou un espai en
aquest cicle pensat per enriquir la vida cultural de l’illa en els mesos de fora de temporada.

Setembre
L’Illa a Escena arrenca el darrer cap de setmana de setembre amb l’actuació del Grup de
Teatre des Cubells
, que presentarà a Formentera el seu darrer treball:
Sa Carai de Caputxeta
, una comèdia protagonitzada per na Catalineta, una fadrina molt garruda i de bona fortuna a
qui no manquen pretendents que es veurà immersa enmig d’una història d’allò més curiosa.

L’obra es podrà veure el proper dissabte 29 de setembre a les 20.30 hores a la Sala de Cultura
Cinema.

Octubre
A l’octubre, els més petits podran gaudir de l’espectacle de dansa Por unos pasitos de ná de
la
c
ompanyia Ambulantes Danza
. Mitjançant el llenguatge del flamenc i la dansa contemporània, els personatges d'aquest
espectacle escenifiquen el respecte a les identitats a través de les formes. Nominat al Premi
Max com a millor espectacle revelació, aquesta obra forma part del programa Platea del
Ministeri de Cultura.

Por unos pasitos de ná es podrà veure a la Sala de Cultura Cinema el 6 d’octubre a les 18.00
hores.
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Així mateix, i dins del circuit TalentIB impulsat per l'Institut d'Estudis Baleàrics, arribarà a
Formentera Las 2 en punto de la companyia As Marias, una tragicomèdia, guanyadora del
certamen de Creació Teatral d’Art Jove 2016, basada en dues conegudes dones anarquistes
de Santiago de Compostel·la que, després de rebre abusos de poder, es converteixen en
personatges carismàtics i estrambòtics que passegen per un món propi de bogeria que crea un
espai de revolució i convicció.

L’espectacle es podrà veure dissabte 27 d’octubre a les 20.30 a la Sala de Cultura Cinema.

Novembre
El 10 de novembre, dins de la programació de la setmana LGTBI, es presentarà a Formentera
CROTCH
de la
companyia mallorquina Baal
, un espectacle de nous llenguatges escènics: dansa, teatre i performance, que reflexiona
sobre la identitat de gènere proposant l’experiment de que tots podem ser dones, homes i tot el
que es troba en el contínuum que va de l’un a l’altre, en un mateix cos.

L’espectacle, emmarcat dins del circuit TalentIB impulsat per l'Institut d'Estudis Baleàrics, es
podrà veure a la Sala de Cultura Cinema el dissabte 10 de novembre a les 20.30 hores

També al novembre, els interessats en les noves dramatúrgies podran gaudir de la presència
de Marcel·lí Antúnez Roca, cofundador de la Fura dels Baus i un dels artistes més reconeguts
d'Espanya en l'ús de les tecnologies digitals en el camp de la performance.

Així, el dissabte 17 de novembre, a la Sala de Cultura Cinema, a partir de les 19 hores i en el
marc de la segona edició de Collective Signatures (projecte de residència d’artistes a
Formentera creat per Francesca Carol) Antúnez presentarà Conferència
mecatrònica—Systematurgy. Accions, dispositius i dibuixos
, muntatge on, a través d’un sistema interactiu, mostrarà la seva carrera des del seu inici a
principis de la dècada dels 90 fins avui.

Es presentarà també el curtmetratge Signum, produït a Formentera durant la primera edició del
projecte Collective Signatures per VestAndPage en col·laboració amb Francesca Carol Rolla i
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la troupe internacional d’artistes
.

La Pocha Nostra

Finalment, el 24 de novembre, dins el programa Platea, els més petits podran gaudir de Safari,
de la
companyia La Baldufa
, un espectacle per a públic familiar que vol apropar través de les titelles l’assetjament escolar
als infants. En Pinyot i en Carabassot ens expliquen el conflicte en què s'han trobat immersos a
la sabana, on s'han desplaçat després d'haver-se assabentat de la misteriosa desaparició del
lleó.

Safari es podrà veure a la Sala de Cultura Cinema el dissabte 24 de novembre a les 18.00
hores.

Desembre
El desembre arriba a Formentera Travelling, de la companyia Baal. Una performance on la
dansa i la tecnologia interactiva s’uneixen.

L’espectacle, que forma part de la programació del 7 a les 6, es podrà veure dijous 13 i
divendres 14 a la Casa del Poble de la Mola a partir de les 20.30 hores.

Per acabar el mes, els més petits gaudiran de valent, amb Tatanka, un espectacle familiar
dirigit per Montse Bonet en llenguatge clown que narra les aventures de Suli i Monyaco en un
món molt diferent al seu. Una peça per a tots els públics que es capbussa en la cultura i
civilització dels indis que viuen a Amèrica.

L’obra es podrà veure dissabte 29 de novembre a les 18.00 hores a la Sala de Cultura Cinema.

Preus
Tots els espectacles adults tenen un preu de 5 euros, menys Collective Signatures II Edició que
és de franc i Travelling, amb taquilla inversa. Les activitats infantils tenen un preu de 3 euros.
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Suport cultural
L'Illa a Escena compta amb el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics a través del programa
TalentIB per a la difusió de les arts escèniques, i dels programa Platea del Ministeri de Cultura,
creat per impulsar la programació conjunta de companyies professionals de dansa, teatre i circ,
enriquir l’escena cultural i garantir als ciutadans l’accés a la cultura.
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