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v V VMAIG
DIUMENGE, 15
• A partir de les 18.00 h. FESTA DEL LLI¬
BRE. Tradicional venda de llibres en ca¬

talà a càrrec de la Delegació d'Algaida de
l'Obra Cultural Balear i venda de llibres
editats per l'Ajuntament d'Algaida. A Pla¬
ça. Activitats programada conjuntament
per l'OCB i la Biblioteca municipal.

• 18.00 h. Mono the monkey / El mico
mono: espectacle Itinerant de teresetes a
càrrec de la companyia Electric Circus (Ho¬
landa). L'espectacle combina les teresetes
tradicionals i les tècniques robòtiques mo¬
dernes. Han creat una mona de circ que
està viva; salta, va en bicicleta, balla, fa
trucs... Però el més important és que és ca¬

paç d'arribar directament al cor de grans i
petits. Dins el marc del 13è Festival Inter¬
nacional de Teresetes de Mallorca. Per a

tots els públics. Durada: 60'. Activitat gra¬
tuïta organitzada per l'Ajuntament d'Algai¬
da. A Plaça i carrers adjacents.

DIMECRES, 18 ^
• 17.00 h. Contacontes: Mariners, peixos,
barques i d'altres coses salades, a càrrec de
Vicenç Amengual. Dirigit als infants de 3 a 5
anys. Durada: 50'. Organitzat per la Bibliote¬
ca municipal amb el patrocini de la Xarxa de
Biblioteques de Mallorca del Departament
de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallor¬
ca. A l'auditori del casal Pere Capellà.

DiUMENGE,29>l'H<>H>i<>l<
• 18.30 h. Concert de Primavera de l'Orfeó
Castellitx. A l'església de la Pau de Castellitx.

JUNY
DIVENDRES, 3
• 21.30 h. Presentació del llibre de Ricard
Martínez Pinyol, La inspiració i el cadà¬
ver, Premi Mallorca de Poesia 2010. A l'au¬
ditori del casal Pere Capellà. Organitzada

per la Delegació d'Algaida de
l'Obra Cultural Balear amb la

col·laboració de la Biblioteca mu¬

nicipal.

DISSABTE, Jí ^ ^ ^ ^
• 18.00 h. Festa de final de curs de les ac¬

tivitats de l'Associació de Persones Majors
d'Algaida, Pina i Randa. Hi haurà exhibicions
de ball de sala, gimnàstica rítmica i danses
del món. Al pavelló Andreu Trobat. En aca¬

bar, hi haurà un berenar per a tothom. Ins¬
cripcions a les oficines municipals de la Casa
de la Vila fins dimecres dia 1 de juny. Preu
del berenar: 3,00 €. La recaptació es desti¬
narà a l'Agermanament del poble d'Algaida
amb el municipi de Ciudad Antigua, Nica¬
ragua. Acte organitzat per l'Associació de la
Gent Gran d'Algaida, Pina i Randa i l'Ajunta¬
ment d'Algaida.

DIUMENGE, 5 >1^ >!< >1^ ^
• 20.00 h. Mes musical a Algaida. Concert
d'oboè a càrrec de Margalida Ramis. Pia¬
nista acompanyant: Carlos Sánchez Can-
tus. Organitzada per l'Associació de la Ban¬
da de Música d'Algaida, l'Ajuntament d'Al¬
gaida i el Consell de Mallorca. Programes a
part. A l'auditori del casal Pere Capellà.

DIUMENGE, 12 ^ ^ >1^ >1^
• 20.00 h. Mes musical a Algaida. Concert
del quartet de saxofons Saxpectrum, for¬
mat per Juan José Seri (baríton). Lois Alén
(tenor), Cristian Sorribas (alt) i Ma. de Lluc

López (soprà). Organitzada per l'Associació
de la Banda de Música d'Algaida, l'Ajunta¬
ment d'Algaida i el Consell de Mallorca. Pro¬
grames a part. A l'auditori del casal Pere Ca¬
pellà.

DIMARTS, 15^ ^ ^ ^ ^
• 18.00 h. Concert-Audició de final de
curs dels alumnes de l'Escola Municipal de
Música d'Algaida. Organitzat per l'EMMA
amb la col·laboració del Ajuntament d'Al¬
gaida. Hi estau tots convidats. A l'església
d'Algaida.

DIUMENGE, 19 ^ ^ ^
• 20.00 h. Mes musical a Algaida. Concert
de la Banda Simfònica de la Federació Ba¬

lear. Interpretarà obres de Gabriel Oliver
"Torres". Organitzada per l'Associació de la
Banda de Música d'Algaida, l'Ajuntament
d'Algaida i el Consell de Mallorca. Progra¬
mes a part. A l'església d'Algaida.

DIUMENGE
• 20.00 h. Mes musical a Algaida. Concert
de la Banda de la Banda de Música d'Al¬

gaida i la Banda Jove d'Algaida. Organit¬
zada per l'Associació de la Banda de Mú¬
sica d'Algaida, l'Ajuntament d'Algaida i el
Consell de Mallorca. Programes a part. A
l'església d'Algaida.
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