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Sant Josep de sa Talaia - Gener 2021

AGENDA CULTURAL - GENER 2021
DIVENDRES DE CINE VOSE

BIBLIOTEQUES

DIVENDRES 8

DIJOUS 14

20.00h | ‘Villa Touma’ | VOSE | 2014 |
Duració: 85 min. Palestina.
Direcció: Suha Arraf. Al Centre de
Cultura Can Jeroni.
Sinopsi: Tres germanes de Ramallah
de l’aristocràcia palestina s’aferren a
la nostàlgia de glòries passades sense
assumir la nova realitat.

17h | Premis III Concurs de Postals de Nadal.
A la Biblioteca de Cala de Bou. Amb kit sorpresa per als/les
guanyadors/es.

DILLUNS 18

DIVENDRES 15
19.30h | ‘Britt-Marie var här ’ (La
nova vida de Britt-Marie) | VOSE |
2019 | Duració: 94 min. Suècia.
Direcció: Tuva Novotny. Al Centre de
Cultura Can Jeroni.
Sinopsi: Britt-Marie acaba un matrimoni de 40 anys i passa de ser mestressa de casa tota la vida a entrenar a
l’equip de futbol del poble.

DIVENDRES 22

16.15h i 17.15h | Tallers de cançons per a la
criança a càrrec de na Roser Rubio a la Biblioteca Vicent
Serra Orvay de Sant Jordi. Per a nadons de 0 a 3 anys. Cal
inscripció previa a la biblioteca o a l’e-mail: bibliosantjordi@
santjosep.org.

DIMECRES 20
16.15h i 17.15h | Tallers de Cançons per a la
criança a càrrec de na Roser Rubio a la Biblioteca Vicent
Serra Orvay de Sant Jordi. Per a nadons de 0 a 3 anys. Cal
inscripció previa a la biblioteca o a l’e-mail: bibliosantjordi@
santjosep.org
17h | Les illes com a protagonistes. Suggerim obres
locals per conèixer més a fons les illes Balears. Al perfil de la
Biblioteca de Cala de Bou a Facebook.

DIVENDRES 22 i 29

19.30h | ‘Knives Out’ (Punyals per
l’esquena) | VOSE | 2019 |
Duració: 130 min. Estats Units.
Direcció: Rian Johnson. Al Centre de
Cultura Can Jeroni.
Sinopsi: Una història de pistes falses
i mentides que caldrà sortejar per
a descobrir la veritat després de la
mort d’un famós escriptor

17.30h | Taller de Amigurumi a càrrec de Francineememe
(#francineemeeme). A la Biblioteca de Sant Josep. Activitat
per adults. És necessària inscripció prèvia a la Biblioteca.

DISSABTE 30

DIVENDRES 29
19.30h | ‘Sorry We Missed You’
| VOSE | 2019 | Duració: 101 min.
Regne Unit. Direcció: Ken Loach. Al
Centre de Cultura Can Jeroni.
Sinopsi: Una família que lluita contra
els deutes i que intenta mantenir-se
unida sota qualsevol circumstància
malgrat les dificultats que els van
apareixent

17h | Contacontes ‘El Guardalluna’. Explicam contes que
podeu veure des de casa. Al perfil de la Biblioteca de Cala
de Bou a Facebook.

Recordam que els actes a Can Jeroni necessiten reserva
d’invitacions. Es poden obtenir a cultura.santjosep.org
Sobre la base de la normativa que amb motiu de la COVID-19
regula la realització d’activitats culturals en espais tancats i a l’aire
lliure, s’aplicaran les normes oportunes de control d’assistència i
de seguretat i higiene vigents a la data de l’activitat.

