El Consell
a casa

Recitals, jocs en línia, esports a casa, visites a museus...
Durant els dies de confinament el Consell ha tancat al
públic els seus espais culturals i esportius, però ha obert
canals nous de difusió, informació i entreteniment,
perquè arribi a ca vostra.
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LA CULTURA NO S’ATURA!
Durant aquests temps difícils per a les arts en viu, el Teatre
Principal de Palma vol continuar essent un espai per a la
creació i la representació. Per això, a la seva web -dins la secció
de Creació i Producció- i al canal de YouTube noves propostes
culturals:
Teatre de contenció IB
Les Àries des del balcó
L'Arxiu de produccions
Mar de fons i In ex cloure
El Teatre Principal ha penjat en el seu web i al seu canal de
YouTube el muntatge teatral Mar de fons, de la companyia
Iguana Teatre, que es va estrenar a la Sala Gran el 26 de gener
de 2019, i In ex cloure, de Jaume Miró.
Mar de fons és una producció del Teatre Principal de Palma i
el Teatre Lliure de Barcelona amb Iguana Teatre, que ens situa
a l’estiu de 1936, quan les tropes republicanes desembarcaren
a les costes del llevant mallorquí per recuperar l’illa, que
s’havia posicionat al costat de l’alçament militar.
In ex cloure es va estrenar el 14 de setembre a la Sala Petita,
com a lectura dramatitzada. Es tracta d’una peça d’investigació
contemporània de Jaume Miró, en la qual fa una recerca sobre
preguntes que fins ara no s’han pogut plantejar.
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Refugi, de Clownidoscopio
El Teatre Principal posarà a l’abast de tothom la producció
teatral Refugi, de la companyia eivissenca Clownidoscopio, un
espectacle per a tota la família i especialment adreçat als més
petits de la casa.
Refugi estarà disponible a partir del dia 17 d'abril al canal de
YouTube del Teatre Principal i també s’hi podrà accedir des de
l’Arxiu de produccions del web www.teatreprincipal.com.
Amb Refugi, el duet format per David Novell i Monma
Mingot usa els ingredients que dominen més bé: lirisme,
ingeni i jovialitat, amb les tècniques de clown més acurades,
per fer una mirada aguda, delicada i intensa cap a les
relacions humanes.
Aquesta producció es va estrenar el novembre de 2018 amb
un aclaparador èxit de públic que va omplir totes les
funcions de la Sala Petita.
El muntatge va ser possible gràcies a la col·laboració
d’institucions de totes les Balears, com el Teatre Principal de
Palma, el Teatre Principal de Maó, Sa Xerxade Teatre Infantil
i Juvenil de les Illes Balears, l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB)
i Clownidoscopio Teatre, amb la col·laboració de
Ajuntament de Santa Eulàriades Riu, el Consell d’Eivissa i el
Limfjordsteatret, de Dinamarca.
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Hedda Gabler, d'Ibsen
Al canal de Youtube del Teatre Principal trobareu el muntatge
teatral Hedda Gabler, d'Ibsen, en una producció pròpia que
s'estrenà el 15 de maig de 2015 a la Sala Petita amb direcció
de José Martret.
Aquest muntatge està interpretat per Caterina Alorda, Pedro
Mas, Borja Tous, Laura Pons, Santi Pons i Irene Soler. A més
va comptar amb la creació de l'espai sonor per Jaume
Manresa, l'espai escènic per Alberto Puraenvidia i la
il·luminació de Xesca Salvà.

Iniciativa per conèixer el fons i instal.lacions dels museus del
Consell de Mallorca mitjançant les seves xarxes socials:

MUSEUS
A CASA

Museu de Mallorca @MuseudeMallorca
Museu Marítim de Mallorca @MaritimMallorca

Cultura a casa i Patrimoni a casa. Mitjançant les xarxes
socials de CulturaMallorca @culturamallorca
Difusió de material que els artistes del catàleg fan a les
seves xarxes socials: #Culturaacasa i #CACIMacasa
Difusió a xarxes socials de curiositats relacionades amb el
patrimoni que hem recuperat i conservat, amb la intenció
de difondre’l i animar a visitar-lo quan sigui possible:
#Patrimoniacasa
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Amb l'etiqueta #BiblioMallorcaDesdeCasa recomanam
recursos interessants sobre llibres, biblioteques i pel·lícules
en línia i d'accés lliure.
Més informació a les xarxes socials de @Bibliomallorca

«Xerrades a la biblioteca»
La Biblioteca de Cultura Artesana ha adaptat el cicle de
conferències «Xerrades a la biblioteca» perquè es pugui
iniciar a les xarxes socials.
El cicle complet consta de quatre conferències sobre temes
d’actualitat, cultura popular i tradicions i preveu les xerrades
següents:
1. «Canvi climàtic: passat, present i futur», a càrrec de
Joan Barceló
2. «Història de la cuina mallorquina», de Miquel Vicens,
Calent
3. «Mitologia i astronomia», d’Antoni Janer Torrens
4. «La roda de l’any festa a festa», de Caterina Valriu
Per complementar l’activitat, la biblioteca elaborarà i oferirà
als participants diferent material informatiu, com ara
bibliografia, guies de lectura o centres d’interès, relacionat
amb la temàtica de cada conferència.
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Dinamització del català
El Servei de Normalització Lingüística del Consell de
Mallorca ha creat una seixantena d’adhesius per dinamitzar el
català amb adhesius per mitjà de WhatsApp. Són adhesius de
motius alegres i divertits amb expressions i paraules que es
fan servir sovint en les converses de WhatsApp.
L’objectiu de la campanya “Uep!” és que tothom pugui
interactuar a WhatsApp en català de manera desenfadada i
amb expressions que els siguin pròximes i familiars.
Es poden rebre de manera gratuïta si s’envia un missatge de
WhatsApp al telèfon 660 427 572 i s’hi indica el sistema
operatiu del mòbil: Android o iOS.

Concurs de Poesia dibuixada
Cada setmana dues píndoles poètiques per ser dibuixades:
Una composició lligada amb la literatura infantil
Un poema de Maria Antònia Salvà de qui celebram el 150è
aniversari del seu naixement amb el 1er Concurs de Poesia
Dibuixada.
Nivells: Primària i Secundària
Vídeo: APRENDRE A CASA: l'inventor d'històries i el llibre
acordió
Consulta el dossier amb totes les activitats educatives aquí
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Clubs de lectura i sessions de Converses entre llibres. La
Fundació Mallorca Literària ha adaptat la programació del
cicle Converses entre llibres i ofereix contacontes i altres
activitats per reproducció en línia (streaming) mitjançant el seu
canal de YouTube.
Consultau el programa aquí
Twitter: @mcaliteraria
Facebook: @mallorcaliteraria
Instagram: @mallorcaliteraria

PARENÒSTIC
El nou PARENÒSTIC és una adaptació de continguts del
Calendari Folklòric de Rafel Ginard a cavall entre la tradició
dels Parenòstic i la modernitat actual de les TIC. El projecte és
una iniciativa del Museu de la Paraula i compta amb disseny i
il·lustracions de la marca mallorquina Melicotó amb el lema
"Qui dia passa, any empeny!".
Es difondran cada dia diverses pàgines d'aquest peculiar
calendari comunitari durant tot un any, ininterrompudament,
incloent-hi continguts relatius a diverses tipologies
d'informacions.
On podeu trobar el Parenòstic?
Al web www.tradicionaridemallorca.cat
Els canals de difusió del Parenòstic:
Mallorca Literària [TW] [FB] [IG]
Cultura d'arrel: projecte divulgatiu del Museu de la
Paraula
BateGar
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XXII Festival de Poesia de la Mediterrània en la intimitat
El Festival començarà en línia a partir del pròxim dimarts, 5 de
maig, amb el lema «Poesia és música» i està dedicat a Miquel
del Sants Oliver (centenari de la seva mort) i Joan Perucho
(centenari del seu naixement).
Aquesta iniciativa consisteix a difondre denou càpsules
audiovisuals d’uns set minuts, en què catorze poetes del
Festival reciten els seus poemes.
Presentació del director del Festival aquí
CÀPSULES AUDIOVISUALS
Càpsula 1: El Petit de Cal Eril
En aquesta primera peça de videoart oferim un
fragment del concert d’ElPetit de Cal Eril que es va
fer a la Sala Petita del Teatre Principal el XX de maig
de 2019.
Càpsula 2: Lebogang Mashile
Poeta, actriu, cantant, performer i activista cultural i
humanista. És una dona que des dels 16 anys viu a
Sud-àfrica, d’on els seus pares s’havien exiliat.
Càpsula 3: Lluís Calvo
Poeta, narrador, crític literari i assagista. Explorador
del vers, transgressor dels gèneres, viatjador entre
tots els sabers, lluitador per l’esperit de revolta de
les avantguardes amb el cant subversiu com a
deixant. Abans de tot es considera poeta i des d’un
bell principi assegura que la feina poemera de tenir
cura del llenguatge és tenir cura de les idees. Té
ben clar que la realitat és una forma de llenguatge.
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ESPORT A CASA!
Vídeos curts amb esportistes d’elit col·laboradors dels
programes «Els valors de l’esport» i «Jugam amb l’elit» i
personal tècnic de les federacions; sessions d’entrenaments en
línia per a persones adultes i tallers didàctics familiars sobre
diferents matèries, com la nutrició, l’exercici físic o postural.

ESPORTS

Facebook:
@Turisme i Esports
@Esport Base Mallorca
Twitter:
@turismeiesports
@EBaseMallorca
Instagram:
@esportbasemallorca
YouTube:
Consell de Mallorca
Llista de reproducció d'Esports
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NO POTS VIATJAR PERÒ POTS SOMIAR
Campanya «#SeeYouSoonMallorca»
Dirigit als mercats turístics principals de l’illa, per fer-hi arribar
missatges en positiu i de compromís social de cara a la
pandèmia per la COVID-19.
Vídeos promocionals:
No pots viatjar però pots somiar [CAT] [ES] [ENG] [FR]
#finsaviatMallorca [CAT] [ES] [ENG] [GER]

Consurs de selfies: #SeeYouSoonMallorca

TURISME

La campanya #SeeYouSoonMallorca #FinsAviatMallorca ha
creat un concurs al compte d'Instagram de @mallorcatourism.
Vols participar?
Comparteix una autofoto (selfie), des de ca seva, amb
elements que els facin recordar l’illa, com un record de la seva
visita o qualsevol altre element relacionat amb Mallorca.
A la pàgina www.stayhomemallorca.es trobaràs algunes de les
imatges i comentaris més destacats del concurs, a més de tots
els punts de connexió online de Mallorca cap a l’exterior: web,
xarxes socials i enllaços a vídeos promocionals.
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ENTRETENIMENT MEDIAMBIENTAL

EDUCACIÓ
AMBIENTAL

Aprendre a separar les diferents fraccions de fems domèstics i
demostrar amb un qüestionari el que heu après. Recrear
espais imaginaris de la serra de Tramuntana amb els seus
oficis tradicionals o navegar amb la Balear per diferents indrets
de Mallorca. Són algunes de les possibilitats que ofereix
aquesta iniciativa que ofereix vídeos i jocs interactius amb
continguts d’educació ambiental.

Catàleg de vídeos i jocs interactius
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MIRADES FEMINISTES
Des del Casal de les Dones continuam treballant per oferirvos activitats en línia per fer durant el confinament.
Twitter: @casaldones
Facebook: Casal de les dones
Instagram: Casaldelesdones

