La força de la unió

DIUMENGE DE L’ÀNGEL 2017
Castell de Bellver
Divendres 21 d’abril
19 h
Visita guiada al castell de Bellver La Nit de l’Àngel, el patró desheretat
Inscripció prèvia fins dia 21 d’abril a: mallorcainsolita@gmail.com / Aforament màxim: 40 persones
Dissabte 22 d’abril
19 h
Visita guiada al castell de Bellver La Nit de l’Àngel, el patró desheretat
Inscripció prèvia fins dia 21 d’abril a: mallorcainsolita@gmail.com / Aforament màxim: 40 persones
21 h
Actuació musical del grup vocal Entreveus al pati del castell. Recollida d’invitacions al Centre Maimó ben Faraig
(c. de l’Almudaina, 9. Matins feiners de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h) / Gratuït / Aforament limitat
Diumenge 23 d’abril
Pujada al castell
10.45 h Pujada de marxaires des de la Teulera
Concentració a la rotonda de Son Dureta, a la cantonada amb el c. de les Illes Balears
11 h
Pujada des de les portes del castell
Concentració al c. de Camilo José Cela, amb la participació de l’Associació Nordic Walking Palma i els Xeremiers de Son Roca
Vial davant el castell
11 h
Plantada dels gegants de Son Rapinya, dels gegants i capgrossos de la Sala i del Drac de na Coca
11 h
Exposicions de les AV de Palma i de plataformes, associacions i entitats ciutadanes
11.30 h Benvinguda als marxaires amb els Xeremiers de Son Roca
11.30 h Tallers d’iniciació a la marxa nòrdica amb l’Associació Nordic Walking Palma
Capella del castell
11.30 h Inauguració de l’exposició de quadres del Diumenge de l’Àngel, fons pictòric de la Federació d’Associacions
de Veïns de Palma
Esplanada de l’aparcament
11 h
Tallers infantils i jocs populars
11 h
Parc Infantil de Trànsit de la Policia Local de Palma
11 h
Camió Magirus dels Bombers de Palma
13 h
Passejada de l’Àngel acompanyada pels gegants, IMAGONEM-Associació Teatro sin Fronteras,
grup de ball Al-Riyad i la Banda de Música del Camp Rodó.
Escenari a l’esplanada de l’aparcament
11 h
La Caputxeta Vermella, a càrrec de Teatrix
12 h
Animació infantil amb Cucorba
15 h
Ball en línia, obert a tothom
16 h
Ballada popular amb Balladors de Lluc
17 h
Ballada popular amb Al-Mayurqa
Revellí (passadís entre fossats)
11.30 h Campionat d’escacs de partides ràpides, Associació d’Escaquistes de les Balears
12.30 h Simultànies d’escacs, a càrrec del mestre FIDE Joan Ramon Galiana

Sala del tron - interior del castell
15.30, 16, 16.30 i 17 h “La llegenda de Sant Jordi”, amb Nati de Grado. Contacontes per a infants
De 10.30 a 18.30 h Servei d’autobús gratuït per a pujar al castell (cada 10 min., aproximadament) des del c. de Camilo José Cela
Activitats gratuïtes. Aquest programa és susceptible de canvis
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Pati interior del castell
11 h
Actuació musical de Cool Saxophone Quartet
12 h
Combinat de circ del Circ Bover
15 h
La mort del padrí i un flauta, a càrrec de Des-Estable Teatre
16 h
Diada Castellera amb els Al·lots de Llevant i els Castellers de Mallorca

