RESUM DE LES ACTIVITATS
LA LLUNA EN VERS _ EDICIÓ 2021
JUNY

04/06
12/06
18/06
19/06
26/06

CAMPOS
BINISSALEM
SANTANYÍ
SANTANYÍ
SANT JOAN

POESIA I VI: A SANT BLAI_ 3 POETES + 3 VINS
UNA FLOR NO FA ESTIU_ TEATRE/FOLK
I TROBADA POÈTICA VERSUD _ POESIA/RECITAL
PICOAMPERIO & LAMONTAGNE_POESIA/FOLK/ELECTRÒNICA
IZARO_ POP EUSKERA/CANÇÓ D’AUTORA

BINISSALEM
SANT JOAN
BINISSALEM
PALMA
MANACOR
DEIÀ
LLORET

LÍTICA _TEATRE, AMB MERCÈ SAMPIETRO
BUIKA: ÍNTIMA_ FUSIÓ JAZZ FLAMENC FOLK
DAMIÀ HUGUET: CA-MEVA AMB ARBRES _ PROJECCIÓ
MARIA DEL MAR BONET & BORJA PENALBA _ CANÇÓ
MIQUEL A. RIERA: POEMES A NAI _ POESIA, AMB PEP TOSAR
MIQUEL A. RIERA: POEMES A NAI _ POESIA, AMB PEP TOSAR
PAU VALLVÉ: LA VIDA ÉS ARA _ CANÇÓ/POP- MOBOFEST

CAPDEPERA
SANTANYÍ
SANT JOAN
CAMPOS
BINISSALEM
SANTANYÍ
MONTUÏRI

MIQUEL A. RIERA: POEMES A NAI _ POESIA, AMB PEP TOSAR
MARIA MAZZOTTA: AMOREAMARO _ CANÇÓ MEDITERRÀNIA
JOINA: ÒRBITA 9.18_ RAP / POESIA URBANA
DAMIÀ HUGUET: CA-MEVA AMB ARBRES _ PROJECCIÓ
GUARET _TEATRE, AMB PEDRO MAS I JOANA CASTELL
VERDCEL: ÒRBITES, POEMES I CANÇONS _ RECITAL/POESIA
VERDCEL: DEL COR A LES MANS_ TRIBUT A OVIDI MONTLLOR

JULIOL

3/07
10/07
17/07
18/07
24/07
25/07
30/07
AGOST

01/08
07/08
14/08
20/08
21/08
27/08
28/08

SETEMBRE

04/09
11/09
18/09
25/09

SANT JOAN
BINISSALEM
SANTANYÍ
SANT JOAN

LA CLAROR _ TEATRE, AMB TOTI FUSTER
JOANA E. _TEATRE, AMB TL REYES, F VADELL I C FLORIT
LLUÍS CABOT: FERNANDA_CANÇÓ/POP
LLAVORS DE FONOLL _FOLK/ARTS VISUALS

POESIA I VI
a Sant Blai

RECITEN ANTONI CLAPÉS, POL PAGÈS i ANTONINA CANYELLES
PRESENTA: ROSER VERNET
4 de juny, a les 20h
Ermita de Sant Blai, Campos
Sessió de maridatge de poesia amb vins de la terra, en aquesta ocasió en un espai
patrimonial ben emblemàtic del Migjorn de Mallorca: la bella ermita de Sant Blai. Hi
tastarem, també, tres vins del celler Dalt Turó de Campos, cadascun connectat amb la
veu i paraula d’un/a poeta...
Una activitat organitzada en col·laboració amb AELC-Associació d’Escriptors en Llengua
Catalana, amb l’Ajuntament de Campos.
Entrada gratuïta - inclou tast de 3 vins maridats amb la poesia.

UNA FLOR NO FA ESTIU
Versió lliure de La Flor Romanial i l’Odissea
12 de juny, a les 22h
Jardí de la Casa Llorenç Villalonga, Binissalem
La flor romanial és una de les rondalles amb més pes dramàtic del recull d’Antoni
Maria Alcover. El punt de partida d’aquest espectacle és el camí den Bernadet per
trobar la flor romanial, la seva petita odissea. En Bernadet trobarà la flor, però una flor
no fa estiu. Sabem que un fet aïllat no pot marcar una tendència, que trobar la flor una
vegada no vol dir trobar-la sempre i que si l’ha trobada no ha estat fruit de la sort sinó de
la constància i l’aprenentatge de tot el camí.
Un espectacle de Companyia La Reforma. Amb Salvador Miralles i Sebastià Adrover.
Entrada: 10€ / 12€ (8€ residents a Binissalem)

VERSUD POèTICA

Trobada #01: amb accent occità
18 de juny, a les 21h
Teatre de Santanyí
Tret de sortida de la I trobada poètica Versud, que anualment convoca un grup de joves
poetes de diverses tradicions i llengües a descobrir que Santanyí és el centre del món, i a
conèixer, compartir i escriure poesia ancorada al lloc. Tres dies de convivències i
d’intercanvi que s’inicien tot just arribats amb aquest recital, a mode de jam i primera
presa de contacte i presentació dels poetes. En aquesta primera edición AMB ACCENT
OCCITÀ, hi participen poetes seleccionats en el projecte euroregional Navegació Poetic:
Rodin Kaufmann, en occità / Bruno Paternot, en francès / Olga Olzeta, en català i
castellà / Miquel Àngel Adrover, en català / Clara Fiol, en català / Sion Moyà, en català.
Entrada: Gratuïta (prèvia reserva)

LAURA LAMONTAGNE
& PICOAMPERIO
19 de juny, a les 21h
Pati del Teatre de Santanyí
Feliç aliança de l’univers poètic i folk de Laura LaMontagne amb l’experiència hiphop de
PicoAmperio. En aquest primer projecte junts, aborden camps musicals diversos que es
mouen entre la tradició galaico-portuguesa de les “cantigas de amigo”, ritmes
electrònics i ambients íntims de loops musicals. Poesia pròpia i adaptacions de clàssics
(Rosalia de Castro, Lorca, Pessoa, Martín Códax); ràbia i dessassossec d’un viatge
turbulent com la vida. Mesclen tradició i realitat maquinal i tecnològica per contar
històries, senzillament, perquè això és el que necessitam. Un arc de Sant Martí carregat
de tonalitats hiphop, abstracció ambient, folklore medieval, sensibilitat índia i tota la
cal·ligrafia musical que duu de l’excitació a l’insòlit a través d’un laberint sonor.
Entrada: 10€ / 12€ (8€ residents a Santanyí)

IZARO en concert

La revelació del pop euskera
26 de juny, a les 21.30h
Consolació, Sant Joan
L’univers d’Izaro és poètic, decidit a creuar estacions sonores i continents. Artista
nascuda a Mallabia (País Basc), és una de les artistes revelació en l’àmbit del pop/folk en
euskera. La seva és una proposta oberta en conceptes i estils, amb gust i emoció, sense
prejudicis ni barreres en la seva creativitat. Canta i interpreta cançons de collita pròpia
en euskera, anglès i castellà. Mescla amb exquisidesa registres de pop, folk, i remors de
la mediterrània, en temes que són balades de vegades vitenques i enèrgiques, d’altres
lentes i carregades de malenconia. Una música sense edat que ha captivat el públic basc
de totes les generacions i que ara arriba, amb la seva llum àcida com les llimones a
l’hivern, a Mallorca.
Entrada: 10€ / 12€ (8€ residents a Sant Joan)

LÍTICA

Basada en la novel·la de Lucia Pietrelli
3 de juliol, a les 21.30h
Jardí de la Casa Llorenç Villalonga, Binissalem
Recital poètic i musical a partir de la novel·la Lítica, de Lucia Pietrelli, guardonada amb
el Premi Lletra d’Or 2020. Una producció de la companyia Euroclàssics amb
interpretació de Mercè Sampietro, Maria Victòria Cortès al piano i la veu de la
mezzosoprano Lorena Medina. Direcció de Toti Fuster i adaptació de la pròpia
escriptora per a un viatge en aquest cas escènic a l’univers opressiu, sensual i líric
d’aquesta bella prosa.
Entrada: 10€ / 12€ (8€ residents a Binissalem)

BUIKA en concert
Íntima

10 de juliol, a les 21h
Consolació, Sant Joan
Buika és única: cantant de veu sensual i lànguida, dolça i enèrgica alhora, capaç d’entrar
en tots els cors. Mallorquina d’arrels ecuatoguineanes, Concha Buika és una artista de
consolidada trajectòria als escenaris d’arreu del món. Mostra la seva ànima als que gosen
escoltar-la sense recança: és filla de la fusió, i fa bandera de la mescla d’estils musicals,
clar exemple de la diversitat que ha viscut i que tradueix a través de la música per a qui
l’escolta. La seva veu extraordinària i conmovedora no deixa ningú indiferent. Després
d’un parèntesi massa llarg sense actuar a la seva terra natal, Buika torna per oferir un
nou recital memorable, aquest cop en format íntim, a La Lluna en Vers. Amb ella
explorarem i traspassarem fronteres culturals, fent del folk mestís una expressió
intimíssima i carregada de sentit.
Entrada: 18€ / 20€ (16€ residents a Sant Joan)

CA-MEVA AMB ARBRES
A la recerca de Damià Huguet
17 de juliol, a les 21.30h
Jardí de la Casa Llorenç Villalonga, Binissalem
20 d’agost, a les 20.30h
Església del Convent, Campos
L’home Damià Huguet és encara una figura borrosa. En el 25è aniversari de la seva
mort, constatam que ha inspirat molta altra obra i lletres d’anàlisi. Però, sabem qui era
ell? D’on sortia aquell pou d’inquietud que brollava de la persona Damià? D’on naixia
tanta fal·lera creadora? Aquest documental, creat i dirigit per Miquel Àngel Raió, amb
col·laboració en guió i interpretació de Sebastià Alzamora, és un intent d’entrar en el
cos i ànima den Damià: entrar en la pell de l’home i indagar-ne les butzes.
Una producció d’IB3 amb el suport de la Fundació Mallorca Literària i la família
Huguet-Ballester
Entrada: gratuïta (prèvia reserva)

MARIA DEL MAR BONET
& Borja Penalba

18 de juliol, a les 19h
Sala Gran del Teatre Principal, Palma
La cantant Maria del Mar Bonet i el compositor, músic i vocalista Borja Penalba ja fa
temps que comparteixen escenaris i han anat teixint complicitats musicals que ara
presenten en un nou disc, enregistrat en plena pandèmia al teatre Micalet de València. El
repertori inclou cançons noves i inèdites, a més de revisitar el cançoner imprescindible
de la cantant mallorquina que inspirà el seu recent espectacle ‘Saba de terrer’, dedicat al
llegat del Pare Rafel Ginard. El concert tindrà lloc en format trio, acompanyats del
percussionista Antonio Sánchez.
Un concert organitzat en col·laboració amb el festival Fila U del Teatre Principal.
Venda d’entrades a la taquilla i web del Teatre Principal de Palma.

POEMES A NAI

Pep Tosar diu Miquel Àngel Riera
24 de juliol, a les 21h
Claustre del Convent, Manacor
25 de juliol, a les 20h
Amfiteatre Joan Mas, Deià
1 d’agost, a les 20h
Castell de Capdepera
Coincidint amb el 25è aniversari de la mort del poeta, l’actor i director Pep Tosar torna a
la poesia de Miquel Àngel Riera, el seu primer espectacle de poesia, per a commemorar
de nou l’obra poètica d’una de les veus més destacades de la poesia catalana de la
segona meitat del segle XX. En aquest cas recitant i cantant en solitari i acompanyat per
Joan Arto, a la guitarra.
Recitals organitzats en col·laboració amb els ajuntaments de Deià, Capdepera i
Manacor.
Entrades: 10€ / 12€ (8€ residents Capdepera i Manacor // 5€ residents a Deià)

PAU VALLVÉ en concert
La vida és ara

30 de juliol, a les 21.30h
Festival MoboFest a Lloret
Amb més de 20 anys sobre els escenaris i després de dues llargues gires presentant els
seus dos anteriors treballs, Pau Vallvé va enregistrar aquest darrer disc, “La vida és ara”
en circumstàncies ben especials: tot just acabat de separar, sol i confinat en el seu estudi
durant 75 dies, en els mesos del confinament de primavera de 2020. El disc destil·la
pensaments i sensacions d’aquest temps convuls, de canvi d’etapa, de fer-se gran i anar
prenent distancia.
El concert de Pau Vallvé és un dels caps de cartell del Festival Mobofest, amb la
col·laboració de la Fundació Mallorca Literària, que tindrà lloc enguany a Lloret de
Vistalegre.
Venda d’entrades al web de Mobofest.

MARIA MAZZOTTA
Amoreamaro

7 d’agost, a les 21h
Pati del Teatre de Santanyí
Arriba a La Lluna en Vers una de les veus més apreciades del panorama musical
europeu: Maria Mazzotta, una de les personalitats musicals més emblemàtiques del sud
d'Itàlia. Amb l’acordió de Bruno Galeano ens presentarà “Amoreamaro”, una reflexió
intensa i apassionada, des del punt de vista femení, sobre les diverses cares de l’amor.
Amb la cançó com a vehicle de catarsi, consol, força i com a "cura", ofereix un repetori
que va des de petites cançons fins a temes tradicionals revisitats, fins a les fites de dues
obres inèdites cantades en el dialecte de la zona salentina: "Nu me lassare", una balada
dolorosa dedicada a l'amor; i la cançó principal "Amoreamaro", a l'estil de la música
pizzica, que també és un ball de tarantel·la.
Entrades: 10€ / 12 € (8€ residents a Santanyí)

JOINA en concert
Orbita 9.18

14 d’agost, a les 21h
Consolació, Sant Joan
Joina Canyet és una artista amb múltiples facetes musicals, entre la de pianista solista
de repertori clàssic i la seva proposta més personal, el rap en llengua catalana. Després
del seu exitós álbum de debut, ‘Companyes’, un disc de mirada crítica i reivindicativa,
apareix la necessitat de tornar cap a dins i buscar "el propi refugi”. D’aquí neix el seu
segon àlbum, ÒRBITA 9.18, on es mostra més melòdica, poètica i musicalment rotunda.
Entrades: 10€ / 12 € (8€ residents a Sant Joan)

GUARET

de Pedro Mas i Joana Castell
21 d’agost, a les 21h
Jardí de la Casa Llorenç Villalonga, Binissalem
‘Guaret’ és un espectacle a la recerca d’una identitat desitjada. Pedro Mas troba en el
mirall de la poesia de Damià Huguet, el reflexe d’una mallorquinitat que el seu pare no li
va saber transmetre. L’espectacle explora en primera persona la sensació del
desarrelament cultural d’algú que essent nascut de Mallorca, de mare castellana i pare
mallorquí, arriba a la maduresa amb el neguit de sentir que no pertany enlloc. Però
‘Guaret’ també és una reflexió sobre la transmissió de pares a fills, de la identitat
personal, d’un marc referencial que ens guia davant les adversitats de la vida. Una
creació de Pedro Mas i Joana Castell, amb dirección de José Martret.
Entrades: 10 / 12 € (8€ residents a Binissalem)

VERDCEL en concert
Òrbites: poetes i cançons
27 d’agost, a les 21h
Pati del Teatre de Santanyí
Els valencians VerdCel, liderats per Alfons Om, conjuguen poemes cantats amb la cançó
que amaga la poesia. Fan d’aquest espectacle un joc en què participen poetes i cantants,
relacionant-se entre ells i interactuant. Un primer bloc amb versions musicades de
diferents poemes, d’Ausiàs March, Salvador Espriu o Salvat Papasseit, entre altres;
un bloc específic de l’Ovidi Montllor, i un tercer bloc que recull cançons protesta, en
què Raimon agafa el protagonisme. Verdcel no sols utilitza la recitació i la música, sinó
que també se serveix d’altres mitjans d’expressió per interactuar amb el públic, com
l’acció teatral i el teatre de l’objecte, sempre amb el text i la música de base. VerdCel
condueix els ‘Poetes i cançons’ a través de ritme, veus, cordes i mans, amb música
i acció, per depassar les oïdes i arribar al cor.
Entrades: 8€ / 10 € (6€ residents a Santanyí)

VERDCEL en concert
Del cor a les mans

28 d’agost, a les 21h
Terrassa de l’edifici El Molinar, Montuïri
Els valencians VerdCel reivindiquen, celebren i fan gaudir al públic de l’obra de l’Ovidi
Montllor en directe. Una proposta que posa de manifest la connexió incontestable dels
seus versos i cançons amb el moment actual i la força i vitalitat perennes que
desprenen. En itinerància des del passat 2015, amb més de 50 concerts realitzats arreu
de Catalunya i el País Valencià, el concert arriba ara a La Lluna en Vers per vindicar la
figura del poeta i cantautor Ovidi Montllor a Mallorca, prop de la casa de qui en fou amic i
admirador, Blai Bonet.
Entrades: 8€ / 10 € (6€ residents a Montuïri)

LA CLAROR

Recuperant la veu de na Rafela ‘Calona’
4 de setembre, a les 21h
Consolació, Sant Joan
La claror neix de la peça Formiguetes un text de microteatre escrit per Jaume Miró a
principi de 2020, interpretat per Toti Fuster, sobre la figura de Madó Rafela Servera
"Calona", i estrenat a Son Servera el març d’aquell any. Aquell text va suposar la llavor
del projecte d'obra que ara estan desenvolupant.
La claror és un viatge en el qual, com Bernadet a la recerca de l'amor de les taronges,
haurà de superar proves i dificultats que ens portaran a descobrir una figura mítica i
oblidada de la nostra literatura oral: la figura de Madò Rafela Calona, una de les més
importants i darreres comptadores de contes tradicionals de la Mediterrània, una dels
darrers Homers, un personatge arquetípic amb una memòria prodigiosa i uns poders
gairebé sobrehumans, que ens portarà a recuperar i a fer valdre l'art perdut dels
comptadors de contes i que portarà a na Catalina, la nostra protagonista, a saber qui és
realment.
Entrades: 10€ / 12 € (8€ residents a Sant Joan)

JOANA E.

Basada en la novel·la de Maria Antònia Oliver
11 de setembre, a les 21h
Jardí de la Casa Llorenç Villalonga, Binissalem
Versió escénica de la novel·la homónima (1992) de Maria Antònia Oliver, creada i
interpretada pels manacorins Toni-Lluís Reyes, Catalina Florit i Francesca Vadell. Na
Joana E. és filla d’una família de la burgesia mallorquina, que creix sense gaires
preocupacions, fins que els seus pares moren en un accident de trànsit. A partir d’aquest
moment s’ha d’enfrontar a nombrosos problemes que ja l’acompanyaran sempre:
l’herència, tant patrimonial com genètica, que queda en entredit quan descobreix que va
ser adoptada (i d’aquí el nom de Joana E., d’expòsita); un matrimoni completament
infeliç; un estat de depressió i desencant; un amor viscut en secret i la seva mort; el
naixement del seu fill… Una obra que a més d’explicar una història personal, posa en el
centre la societat burgesa dels anys trenta i de la postguerra: una societat plena de
símbols i d’aparences que amaga les passions més baixes de l’ésser humà, com
l’egoisme, la cobdícia, els interessos econòmics i la hipocresia..
Entrades: 10€ / 12 € (8€ residents a Binissalem)

LLUIS CABOT en concert
Fernanda

18 de setembre, a les 21h
Pati del Teatre de Santanyí
Fernanda no és una persona. Bé, una mica sí. Però no només és una persona. És també
una mudança i un canvi d'estació. Fernanda és nom d'huracà o de tempesta tropical. I és
una gura amb ulls i remolins de color rosa al darrere. 'Fernanda' són cançons que parlen
de la possibilitat d'anar a millor. Del poder transformador que tenen algunes coses ben
normals, com és el fet de conèixer algú o de canviar-se de pis; i d'altres no tan normals
com una pandèmia mundial.
Més conegut arran del seu treball amb Da Souza, Lluís Cabot viatja aquesta vegada a
l'arrel de les cançons. Ha lluitat per mantenir-les en la seva forma primigènia, tal com
neixen: veu i guitarra. "Quan les cançons són per a Da Souza –explica- els hi afegim tot
d'elements posteriorment i acaben sent una altra cosa. Arbres petits que tornen arbres
grans. Aquesta vegada, en canvi, no han passat de la seva fase primitiva, tot i que
d'alguna manera també han crescut. Arbres petits que tornen bonsais".
Entrades: 8€ / 10 € (6€ residents a Santanyí)

LLAVORS DE FONOLL
Cançó, glosa i arts visuals
25 de setembre, a les 21h
Consolació, Sant Joan
“El folklore, reblit de notícies menudes i aromàtiques com a llavors de fonoll, m’ha
permès guaitar a través de variadíssims finestrons, els paisatges interiors de l’ànima
mallorquina”.
Les anotacions de Rafel Ginard en el seu ‘Calendari Folklòric de Mallorca’ són el punt
de partida d’aquest recital que conjuga passat i futur a través de la veu, de la cançó, de
les tonades i paraules, i de les visuals creades tant amb la materia primera com amb
desenvolupament tecnològic: Natàlia Tascón (veu i cançó), Carles Seguí (guitarres) i
Miquel Àngel Adrover (veu i glosa) lliguen mots i tonades, arrel i present, en un diàleg
entre la tradició oral dels anys 50 i la llengua esmolada del jove glosador del XXI.
Completen la proposta les projeccions creades en directe per les artistes visuals Carme
Gomila i Odile Carabantes. Un espectacle performàtic però també interactiu, que
implica l’auditori en l’experiència d’explorar aquestes terres esquitxades d’aromàtiques
llavors.
Entrades: 8€ / 10 € (6€ residents a Sant Joan)

RESUM DE LES UBICACIONS
LA LLUNA EN VERS _ EDICIÓ 2021
BINISSALEM
JARDÍ DE LA CASA LLORENÇ VILLALONGA
AFORAMENT MÀXIM PREVIST (càlcul segons normativa vigent)
Jardí > 180 PERSONES
SANTANYÍ
PATI DEL TEATRE MUNICIPAL
AFORAMENT MÀXIM PREVIST (càlcul segons normativa vigent)
Pati > 300 PERSONES
Interior > 100 persones
SANT JOAN
CONSOLACIÓ
AFORAMENT MÀXIM PREVIST (càlcul segons normativa vigent)
Esplanada > 500 PERSONES
Placeta > 300 PERSONES

ALTRES UBICACIONS
>> SALA GRAN DEL TEATRE PRINCIPAL, PALMA
>> BAIX DE SA RIBA, LLORET
>> TERRASSA DE L’EDIFICI ES MOLINAR, MONTUÏRI
>> CASTELL DE CAPDEPERA, CAPDEPERA
>> CLAUSTRE DEL CONVENT, MANACOR
>> ESGLÈSIA DEL CONVENT, CAMPOS
>> ERMITA DE SANT BLAI, CAMPOS
>> AMFITEATRE JOAN MAS, DEIÀ

RESUM DE PREUS
LA LLUNA EN VERS _ EDICIÓ 2021
JUNY
04/06
12/06
18/06
19/06
26/06

gratuït

10€/12€
gratuït

10€/12€
10€/12€

POESIA I VI: A SANT BLAI
UNA FLOR NO FA ESTIU
I TROBADA POÈTICA VERSUD
PICOAMPERIO & LAMONTAGNE
IZARO

> 8€ residents Binissalem
> 8€ residents Santanyí
> 8€ residents Sant Joan

JULIOL
3/07 10€/12€
10/07 18€/20€
17/07 gratuït
18/07 > FILA U <
24/07 10€/12€
25/07 10€/12€
30/07 > MOBOFEST <

LÍTICA
BUIKA: ÍNTIMA
DAMIÀ HUGUET: CA-MEVA AMB ARBRES
MARIA DEL MAR BONET
MIQUEL A. RIERA: POEMES A NAI
MIQUEL A. RIERA: POEMES A NAI
PAU VALLVÉ: LA VIDA ÉS ARA

> 8€ residents Binissalem

AGOST
01/08 10€/12€
07/08 10€/12€
14/08 10€/12€
20/08 gratuït
21/08 10€/12€
27/08 8€/10€
28/08 8€/10€

MIQUEL A. RIERA: POEMES A NAI
MARIA MAZZOTTA: AMOREAMARO
JOINA: ÒRBITA 9.18
DAMIÀ HUGUET: CA-MEVA AMB ARBRES
GUARET
VERDCEL: ÒRBITES, POEMES I CANÇONS
VERDCEL: DEL COR A LES MANS

> 8€ residents Capdepera

SETEMBRE
04/09 10€/12€
11/09 10€/12€
18/09 8€/10€
25/09 8€/10€

LA CLAROR
JOANA E.
LLUÍS CABOT: FERNANDA
LLAVORS DE FONOLL

> 16€ residents Sant Joan

> 8€ residents Manacor
> 5€ residents Deià

> 8€ residents Santanyí
> 8€ residents Sant Joan
> 8€ residents Binissalem
> 6€ residents Santanyí
> 6€ residents Montuïri

> 8€ residents Sant Joan
> 8€ residents Binissalem
> 6€ residents Santanyí
> 6€ residents Sant Joan

PREUS ESPECIALS
> MES D’ABRIL: DEL 15 AL 30 D’ABRIL, TOTES LES ENTRADES AMB UN 20% DE DESCOMPTE
> MES DE MAIG: DEL 1 AL 31 DE MAIG, TOTES LES ENTRADES AMB UN 10% DE DESCOMPTE
(descomptes no aplicables en la tarifa per a residents)

RESUM DE NORMATIVA
LA LLUNA EN VERS _ EDICIÓ 2021
AFORAMENT I ACOMODACIÓ
D’acord amb les recomanacions sanitàries, s’han recalculat els aforaments a fi de poder
garantir que el públic tingui seient assignat i respectant les limitacions d’aforament
indicades segons la normativa vigent.
Tots els seients i altres elements que formin part del mobiliari de les activitats seran
degudament desinfectats prèviament a cada concert.
Així mateix, les platees serán organitzades deixant distàncies entre tots els seients -amb
independència que els assistents siguin o no convivents-, i els seients seran assignats en
el mateix procés de compra de les entrades, de manera que es recopilarà informació
sobre les persones assistents i la seva ubicació en el recinte, a fi de poder donar resposta
a les autoritats sanitàries en cas que es requereixi.
VENDA D’ENTRADES
Com és habitual, la venda d’entrades (o reserva, en cas d’activitats d’entrada gratuïta) es
realitzarà a través de venda en línia en el web del projecte www.lallunaenvers.cat i/o la
plataforma TicketIB. S’habilitarà servei de taquilla 1 hora abans de cada concert,
amb la restricció que només es podran adquirir les entrades amb pagament amb tarja
contactless.
La venda d’entrades per a tots els espectacles es durà a terme amb doble preu: preu de
venda anticipada (fins a 2 hores abans de l’espectacle) i preu de taquilla. Els residents a
Binissalem, Sant Joan i Santanyí gaudiran de preu especial reduït per als espectacles al
seu municipi, i caldrà que acreditin la seva residencia. També es podran habilitar preus
especials per als residents d’altres municipis col·laboradors en aquesta programació.
Addicionalment, durant el mes d’abril i maig es llançaran les entrades amb preu de
venda amb descompte, per a tots els espectacles del festival.

ACCÉS
D’acord amb les mesures sanitàries vigents, s’estableixen nous protocols d’accés als
recintes on tindran lloc els concerts.
> Per accedir caldrà formar cua per ordre d’arribada, respectant les distàncies
interpersonals.
> És obligatori dur mascareta per accedir al recinte, així com utilitzar-la durant tot el
temps que s’hi romangui a dins. L’ús de la mascareta s’ha de mantenir durant tota la
activitat, a excepció dels moments en què estigui consumint alguna beguda, cosa que
sempre s’haurà de fer mantenint les distàncies amb les persones no convivents.
> En l’accés al recinte s’ubicarà un punt d’higiene personal (amb gel hidroalcohòlic), que
és d’obligatori compliment per poder accedir al concert.
> La validació de l’entrada es realitzarà per mitjà digital. Caldrà que el públic dugui el codi
QR de l’entrada adquirida i el mostri al personal de control d’accés per a la seva
validació, ja en format imprès o (preferiblement) mostrat en la pantalla del telèfon o
dispositiu mòbil.
> En tots els recintes de concert hi haurà habilitat servei de bany, al qual es podrà accedir
respectant unes senzilles normes d’higiene i prevenció. En tot cas, es recomana
minimitzar l’ús dels banys, si no és indispensable.
> Pel que fa a la finalització de l’activitat i sortida del recinte, aquesta es farà de manera
escalonada, a fi d’evitar aglomeracions en el moment de la sortida. S’informarà el públic
del procediment a seguir a través de megafonia abans i després de l’espectacle.

SERVEIS ADDICIONALS
> Com és habitual en les activitats de La Lluna en Vers, s’ha previst servei de bar en tots
els concerts, gaudint en algunes vetlades del patrocini de la Cervesa Rosa Blanca.
D’altra banda, es preveu en alguns dels concerts oferir també servei de foodtrucks,
sempre seguint els protocols establerts en relació a les mesures higièniques i
preventives pertinents, establerts per les autoritats sanitàries.

NORMATIVA
> Tots els detalls dels espectacles –amb especial atenció els relatius a disposició de
platees, distàncies i mesures i seguretat, així com els horaris- s’aniran adaptant al llarg
de l’estiu a la normativa vigent en cada moment, motiu per qual estan subjectes a
possibles canvis. En tot cas, s’avisarà dels canvis oportunament a les persones que
n’hagin adquirit entrades.

