Estimades vesines i vesins,

7· 8· 9 de maig de 2021

Eivissa Medieval enguany té un nou format, amb
espectacles per a tots els públics durant tres dies.
Des de l’Ajuntament d’Eivissa hem volgut celebrar
aquest dia de festa que commemora un tret molt
important en la nostra història, un dia en què la ciutat va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per
la UNESCO, el 4 de desembre, aquest any es
compliran 22 anys.
Aquest darrer any que hem viscut ha estat molt dur
però tenc l’esperança i convicció que poc a poc tornarem a la normalitat. Petit Medieval és una mostra
més d’aquest fet i de l’esforç que estam fent des de
l’Ajuntament en la recuperació d’esdeveniments familiars i culturals d’una forma segura.
Us convid a participar en aquests dies de festa,
que visiteu els nostres espais patrimonials, que
gaudiu dels espectacles sempre amb precaució i
seguiu les mesures sanitàries.
Salutacions,
Rafa Ruiz
Alcalde d’Eivissa
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A les 11.30 h. Parc Reina Soﬁa
ESPECTACLE DE TITELLES
Arriben les Pirates!!
Dos pirates arriben a Eivissa i ens conten històries
de llocs llunyans. L’espectacle és interactiu i els
personatges seran suggerits pel públic.

A las 11:30h. Parque Reina Sofía
ESPECTÁCULO DE TÍTERES
¡¡Llegan las Piratas!!
Dos piratas llegan a Ibiza y nos cuentan historias de
lugares lejanos. El espectáculo es interactivo y los
personajes serán sugeridos por el público.

A les 13.30 h. Parc Reina Soﬁa
TEATRE INFANTIL
Beuratges per a somiar despert
Dues bruixes preparen els seus beuratges però
necessitaran l'ingredient especial perquè funcionin.

A las 13:30h. Parque Reina Soﬁa
TEATRO INFANTIL
Brebajes para soñar despierto
Dos brujas preparan sus brebajes pero necesitarán del
ingrediente especial para que funcionen.

A les 19.30 h. Parc Reina Soﬁa
CONCERT
Trobairitz entre cortesans
Tobairitz interpreten un repertori líric medieval
posant especial interès en les manifestacions pròpies
dels trobadors trobairitz en l’Occitan Medieval.

A las 19:30h. Parque Reina Soﬁa
CONCIERTO
Trobairitz entre cortesanos
Tobairitz interpretan un repertorio lírico medieval
poniendo especial interés en las manifestaciones propias
de los trovadores trobairitz en el Occitan Medieval.
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A les 11.30 h. Parc Reina Soﬁa
CONTACONTES
Contes Medievals d'aquí i d'allà a càrrec d’Àngels
Martinez
Veniu a gaudir dels contes de fades, dracs,
gegants... i altres éssers misteriosos.

A las 11:30h. Parque Reina Sofía
CUENTACUENTOS
Cuentos Medievales de aquí y de allá a cargo de
Àngels Martinez
Venid a disfrutar de los cuentos de hadas, dragones,
gigantes y otros seres misteriosos.

A les 13.30 h. Parc Reina Soﬁa
MUSICAL · Dvp Dancers
Espectacle musical medieval a càrrec de Davinia
Van Praag Dance Academi.

A las 13:30h. Parque Reina Sofía
MUSICAL · Dvp Dancers
Espectáculo musical medieval a cargo de Davinia Van
Praag Dance Academi.

A les 17.30 h. Parc Reina Soﬁa
ESPECTACLE DE DANSA
Danses del període medieval i del Renaixement a
càrrec del Centre de Dansa i l’Estudi Capricorn.

A las 17:30h. Parque Reina Sofía
ESPECTÁCULO DE DANZA
Danzas medievales y renacentistas a cargo del Centro
de Danza y el Estudio Capricornio.

A les 20.30 h. Parc Reina Soﬁa
CONCERT · EC- Nouveau Quartett
Cançons, fantasies i danses dels joglars i cortesans.

A las 20:30h. Parque Reina Sofía
CONCIERTO · EC- Nouveau Quartett
Canciones, fantasías y danzas de los juglares y cortesanos.
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A les 11.30 h. Parc Reina Soﬁa
CONTACONTES
Contes Medievals d'aquí i d'allà a càrrec d’Àngels
Martinez
Contes Medievals d'aquí i d'allí.
Veniu a gaudir escoltant contes de fades, dracs,
gegants… i altres éssers misteriosos.

A las 11:30h. Parque Reina Sofía
CUENTACUENTOS
Cuentos Medievales de aquí y de allá a cargo de
Àngels Martinez
Cuentos Medievales de aquí y de allí.
Venid a disfrutar escuchando cuentos de hadas,
dragones, gigantes y otros seres misteriosos.

A les 19.00 h. Parc Reina Soﬁa
ESPECTACLE DE DANSES ORIENTALS
Harem
Un viatge a través de la dansa, des del Magrib ﬁns a
l'Aràbia Saudita, amb vestuari original de cada país.

A las 19:00h. Parque Reina Soﬁa
ESPECTÁCULO DE DANZAS ORIENTALES
Harén
Un viaje a través de la danza, desde el Magreb hasta
Arabia Saudí, con vestuario original de cada país.

Entrades: www.eivissa.es
Preu 2 €
La recaptació anirà destinada a Creu Roja Espanyola.

Entradas: www.eivissa.es
Precio 2€
La recaudación irá destinada a Cruz Roja Española.

Cap de setmana de la Festa Medieval, dies 8 i 9 de
maig de 10.00 a 14.00 h
EL CENTRE D’INTERPRETACIÓ MADINA
YABISA organitza un itinerari per Dalt Vila sobre
«Les Muralles Medievals». Els participants en les
visites rebran com a obsequi el llibre «De la
fortiﬁcació de Yviça» de F. Cobos i A. Cámara.
Les places són limitades, per participar-hi cal
reservar trucant al telèfon: 971 392 390, o per
e-mail: madinayabisa@eivissa.es
(Reserves en horari de 10.00 a 14.00 h de dimarts a
diumenge i de 17.00 a 20.00 h de dimarts a divendres)
Fin de semana de la Fiesta Medieval, días 8 y 9 de
mayo de 10:00 a 14:00h
EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN MADINA YABISA organiza un itinerario por Dalt Vila
sobre «Las Murallas Medievales». Los participantes
en las visitas recibirán como obsequio el libro «De
la fortiﬁcación de Yviça» de F. Cobos y A. Cámara.
Las plazas son limitadas, para participar hay que
reservar llamando al teléfono: 971 392 390, o por
e-mail: madinayabisa@eivissa.es
(Reservas en horario de 10:00 a 14:00h de martes a
domingo y de 17:00 a 20:00h del martes a viernes)

