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#StJoan19 / activitats educatives
Activitats gratuïtes per a tothom. No cal reserva.

Diumenge 23 de juny d’11 a 14 h

INDRETS POÈTICS
Què s’amaga dins la natura? Col·lectivament
construirem una xarxa colorista plena de paraules,
records, somnis i olors on quedin reflectits tots els seus
secrets.

Gaudeix de la lectura de poemes a càrrec de nou
poetesses i poetes de l’Obra Cultural Balear:
Joana Abrines, Miquel Àngel Adrover, Antònia Bauçà,
Laia Malo, Biel Mesquida, Antònia Monroig, Pep Joan
Noguerol, Emili Sánchez, Maria Victòria Secall.
De 12 a 13.30 h.
JARDÍ CAFETERIA

ARBRES DE L’ENTRADA
DIGUES LA TEVA!
MOTS RETROBATS
Agafa, pensa, crea i modifica els teus versos totes les
vegades que vulguis! Muntarem una instal·lació efímera
conjunta a partir dels nostres propis poemes haikubes.
ARBRES DE L’ENTRADA

DE CAP A PEUS
Tal vegada no pots aturar el canvi climàtic, però sí que
pots dur a terme una sèrie d’accions per a preservar el
nostre planeta. Amb tipografies fantàstiques crea
missatges positius i enganxa’ls a les escales de Son
Boter.
SON BOTER

Visita la Fundació Miró Mallorca i converteix-te en crític
d’art per un dia.
No t’oblidis de compartir la teva imatge a Twitter o
Instagram
@MiroMallorca
amb
el
hashtag
#concursStJoan19
Automàticament entraràs en el concurs del passi anual i
uns detalls mironians.
PALMERES

VADELLETRES
Experimentarem amb les diferents possibilitats que ens
donen les lletres i les capgirarem en totes les
direccions.
JARDINS DE L’EDIFICI MONEO

POEMA(ÉS)CULTURA
Transforma’t en el personatge que més t’agradi i
interpreta amb el teu cos un magnífic poema!
D’11 a 12 h i de 13.30 a 14 h.
JARDÍ CAFETERIA
DE VIVA VEU

ABC d’AIRE
Dissenyarem mòbils de sostre plens de divertides lletres
que dansaran en l’aire.
ESPAI EDUCATIU

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ “PIECE OF TRASH” DE NACHO MARTÍN
Nacho Martín Silva és el guanyador del Premi Biennal Pilar Juncosa & Sotheby’s 2017 de creació
artística.
21 de juny a les 20 h / Entrada gratuïta
ESPAI CÚBIC EDIFICI MONEO

HUGO RACE EN CONCERT
El cantant i guitarrista australià oferirà el seu únic concert a Espanya de la mà de Rudy Sessions.
21 de juny a les 21 h / Preu: 8-12 €
JARDINS SON BOTER

MIQUEL SERRA EN CONCERT
El músic oferirà un concert en el qual avançarà algunes cançons del seu darrer disc, L’elegància
dorm, entre d’altres de més emblemàtiques.
22 de juny a les 20 h / Preu: 8 €
JARDINS

