


Plaça Porta Sta. Catalina, 10  07012-Palma de Mallorca  museu@esbaluard.org  T + 34 971 908 201 

A partir de l’1 de novembre, llancem els nous programes de visites a Es Baluard. Més informació a mediacio@esbaluard.org:

Visites sense reserva prèvia, amb un mínim de 4 persones i un màxim de 20. Durada, 60 minuts:

Tots els divendres a les 12:00h. “Viu Es Baluard”. Visites pensades per a públic local, en català o castellà. Activitat gratuïta (donació 
“tu decideixes”).

Tots els dimecres a les 12:00h. “Enjoy Es Baluard”. Visites pensades per al públic no local, en castellà o anglès, segons es convingui, 
amb possibilitat de realitzar la visita en francès o italià, en aquest cas amb reserva prèvia. Preu: 2€.

Visites a la carta, amb reserva prèvia a mediacio@esbaluard.org. De dimarts a divendres de 10:00 a 14:30h, amb un mínim de 4 persones 
i un màxim de 20. Possibilitat de realitzar les visites en català, castellà, anglès, italià o francès.

“Dies de pluja”. Visita (45 minuts) + xocolata/tertúlia (45 min). Preu: 3€ (tarifa reduïda*: 2€).

“Visites des de la terrassa”. Visita al museu (45 minuts) + visita/tertúlia a la terrassa. Preu: 3€ (tarifa reduïda*: 2€).

“Es Baluard around”. Visita pel barri de Santa Catalina o Puig de Sant Pere, parada per berenar i visita al museu. Durada: 3 hores. 
Preu: 8€ (tarifa reduïda*: 6€). Cafè o infusió inclòs al preu.

* Tarifa per a les persones amb entrada al museu reduïda o gratuïta.

1 d’octubre, de 10:30 a 18:00h. “El dia Minimúsica”. Entrades exhaurides. Organitzen: Minimúsica i Produccions de Ferro.

1 d’octubre, de 21:00 a 01:30h. “La Fira B!”. Concerts de Da Souza (21h), Salvatge Cor (22h), Dinamo (23h) i Jah Chango (24h). Preus: 
un espectacle (12€), abonament per a 3 espectacles (30€), per a 5 (40€) i per a 10 (50€). Organitza: Institut d’Estudis Baleàrics.

2 d’octubre, d’11:00 a 14:00h. “La Fira B!”. Concerts de Zelisko (11h), Lili’s House (11:45h), Miki Serra (12:30h) i The Wheels (13:15h). 
Preus: un espectacle (12€), abonament per a 3 espectacles (30€), per a 5 (40€) i per a 10 (50€). Organitza: Institut d’Estudis Baleàrics.

5 d’octubre a les 19:00h. Presentació del projecte Charrúa amb el seu autor, l’artista Gustavo Tabares, dins del programa “Paisatges 
Sostenibles d’Es Baluard”. Activitat gratuïta. 

11 d’octubre a les 17:00h, “Laboratori B”, programa formatiu per a creadors/es. Ideat i conduït per Fernando Gómez de la Cuesta. 
Activitat tancada al públic. 

12 d’octubre. Portes obertes pel Dia de la Hispanitat. Entrada gratuïta a les exposicions de 10:00 a 20:00h.

13 d’octubre a les 19:00h. Visita guiada al projecte “Las ahijadas”, amb l’artista William James. Activitat gratuïta.

PROGRAMACIÓ DE TARDOR 2016



Plaça Porta Sta. Catalina, 10  07012-Palma de Mallorca  museu@esbaluard.org  T + 34 971 908 201 

PROGRAMACIÓ DE TARDOR 2016

18 d’octubre a les 19:00h. Col·loqui sobre Natacha Rambova dins el projecte “Las ahijadas”, de William James. Auditori. Activitat 
gratuïta.

19 d’octubre a les 19:00h. Projecció de la pel·lícula Salomé (Charles Bryant, 1923. Guió i vestuari de Natacha Rambova) al CEIP 
Gènova. Activitat gratuïta. 

20 d’octubre a les 19:00h. Visita exclusiva per a Amics d’Es Baluard a l’exposició “Reproductibilitat 2.2. colección olorVISUAL”.

20 d’octubre a les 20:00h. Inauguració de l’exposició “Reproductibilitat 2.2. colección olorVISUAL”.

21 d’octubre a les 19:30h. CòmicNostrum. Projecció de la pel·lícula Largo Winch (Jérôme Salle, 2008). Activitat gratuïta fins a 
completar aforament. 

22 d’octubre a les 11:30h. “Què t’ensumes...?”. Taller per a famílies amb infants de 6 a 12 anys. Reserva prèvia al 971 908 201. Preu: 
1€ per infant. 

22 d’octubre a les 19:30h. CòmicNostrum. Projecció de la pel·lícula Adèle y el misterio de la momia (Luc Besson, 2011). Activitat 
gratuïta fins a completar aforament. 

A partir del 25 d’octubre, “Olors de vida”. Visites dinamitzades per a gent gran. De dimarts a divendres en horari a convenir. Activitat 
gratuïta. Grups no superiors a 15 persones. Informació i reserves difusio01@esbaluard.org.

28 d’octubre a les 19:30h. CòmicNostrum. Projecció de la pel·lícula Crónicas diplomáticas, Quai d’Orsay (Bertrand Tavernier, 2013). 
Activitat gratuïta fins a completar aforament. 

29 d’octubre a les 11:30h. “Què t’ensumes...?”. Taller per a famílies amb infants de 6 a 12 anys. Reserva prèvia al 971 908 201. Preu: 
1€ per infant. 

29 d’octubre a les 19:30h. Projecció de curtmetratges de David Domingo i dels finalistes del “Ral·li de curtmetratges de terror 2015”. 
Durant aquesta activitat, es votaran d’entre el públic i es lliurarà el premi al guanyador del Ral·li. Activitat gratuïta.

3, 4, 17, 18 de novembre de 17:30h a 20:00h. Curs “Dels neoexpressionismes a l’art en l’era de la globalització”, a càrrec de Jaume 
Reus. Programa Aula d’Adults. Activitat en català. Preu: 25€. Informació i inscripcions a difusio01@esbaluard.org.

5 de novembre a les 11:30h. “Què t’ensumes...?”. Taller per a famílies amb infants de 6 a 12 anys. Reserva prèvia al 971 908 201. 
Preu: 1€ per infant. 

8 de novembre a les 19:00h. Master class amb Ángel Marcos. Una col·laboració amb el Centre d’Estudis Fotogràfics (CEF) en el marc 
del projecte “Ciutat de vacances”. Activitat gratuïta. Places limitades. Prèvia inscripció a programesbaluard@gmail.com 
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Evolution International Film Festival. 

9 i 10 de novembre de 10:00 a 14:00h. Encontre de professionals “Producers Club”. Preu: 5€. 

11 de novembre a les 19:00h. projecció de la pel·lícula La Llave Dalí. Preu: 6€. 

12 de novembre a les 11:30h. “Què t’ensumes...?”. Taller per a famílies amb infants de 6 a 12 anys. Reserva prèvia al 971 908 201. 
Preu: 1€ per infant. 

12 de novembre a les 20:00h. Encontre de compositors ‘37. Activitat gratuïta.

15 de novembre a les 17:00h, “Laboratori B”, programa formatiu per a creadors/es. Ideat i conduït per Fernando Gómez de la Cuesta. 
Activitat tancada al públic. 

17 de novembre a les 19:00h. “Es Baluard en moviment” al Museu de Menorca (Maó). Curtmetratges d’Isaki Lacuesta. Presentació de 
Nekane Aramburu. Activitat gratuïta.

19 de novembre a les 11:00h. “Amb un pam de nas”. Taller per a famílies amb infants de 3 a 5 anys. Reserva prèvia al 971 908 201. 
Preu: 1€ per infant. 

19 de novembre a les 19:00h. Projeccions de curtmetratges nominats als BAFTA. Durada aproximada: una hora. Versió original en anglès 
amb subtítols en castellà. Activitat gratuïta.

24 de novembre. Presentació del projecte guanyador de la “Tercera Beca de producció a la creació videogràfica DKV-Es Baluard 2016” 
i encontre amb l’artista Joan Bennassar. Activitat gratuïta. 

26 de novembre a les 11:00h. “Amb un pam de nas”. Taller per a famílies amb infants de 3 a 5 anys. Reserva prèvia al 971 908 201. 
Preu: 1€ per infant. 

30 de novembre a les 17:30h. Conferències del festival “El dia més curt”. Activitat gratuïta.

30 de novembre a les 19:00h. Visita exclusiva per a Amics d’Es Baluard a l’exposició “Col·lecció permanent”, amb Nekane Aramburu.

30 de novembre a les 20:00h. Inauguració de l’exposició “Col·lecció permanent”.

1 de desembre a les 17:00h. III Encontre del Dia Internacional del Voluntariat. Activitat oberta al públic.

3 de desembre a les 11:00h. “Amb un pam de nas”. Taller per a famílies amb infants de 3 a 5 anys. Reserva prèvia al 971 908 201. Preu: 
1€ per infant. 

6 de desembre. Portes Obertes pel Dia de la Constitució. Entrada gratuïta a les exposicions, de 10:00 a 20:00 h.
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10 de desembre a les 11:00h. “Amb un pam de nas”. Taller per a famílies amb infants de 3 a 5 anys. Reserva prèvia al 971 908 201. 
Preu: 1€ per infant. 

13 de desembre de 16:00 a 20:00h. “Aproximación al videoarte 2. Un recorrido guiado por Carlos T. Mori”. Curs intensiu, gratuït. 

17 de desembre a partir de las 7:00h. “Observació del fenomen del Solstici d’hivern”, dins del del programa “Paisatges Sostenibles d’Es 
Baluard”. A les 8:30h, conferència organitzada per la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX.

17 de desembre a les 8:30h. “Joc-metries pel solstici”. Taller per a famílies amb infants de 6 a 12 anys. En col·laboració amb la Societat 
Balear de Matemàtiques SBM-XEIX. Reserva prèvia al 971 908 201. Preu: 1€ per infant.

20 de desembre a les 17:00h, “Laboratori B”, programa formatiu per a creadors/es. Ideat i conduït per Fernando Gómez de la Cuesta. 
Activitat tancada al públic. 

21 de desembre. Projeccions “El dia més curt”. Horari per determinar. Activitat gratuïta.

23 de desembre a les 19:30 h. Projeccions de la vuitena temporada del programa documental Art21. Activitat gratuïta.

25 de desembre. El museu romandrà tancat aquest dia, Nadal.

28 i 29 de desembre a les 10:30h. “Un petit bosc aromàtic”. Taller de Nadal intergeneracional per a infants de 6 a 12 anys acompanyats 
dels seus padrins i/o padrines. A càrrec de Tatiana Sarasa - OPENstudio 79. Reserva prèvia al 971 908 201. Preu: 1€ per infant.

30 de desembre a les 19:30 h. Projeccions de la vuitena temporada del programa documental Art21. Activitat gratuïta.
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EXPOSICIONS I PROJECTES
Preu i horari habituals del museu
De dimarts a dissabtes de 10 a 20 hores
Diumenges de 10 a 15 hores

Planta 0. “El turment i l’èxtasi. Art d’origen llatinoamericà en les col·leccions de Mallorca, una revisió des de la contemporaneïtat”. 
Fins al 2 d’octubre de 2016.

Planta 0. “Reproductibilitat 2.2. colección olorVisual”. Del 21 d’octubre de 2016 al 22 de gener de 2017.

Planta 1. “Col·lecció permanent”. De l’1 de desembre de 2016 al 19 de novembre de 2017. 

Gabinet. “Ana Laura Alaez. TRANS-ESTÀTUA”. Fins al 8 de gener de 2017.

Observatori. “Ecuador bajo tierra”. Fins al 9 d’octubre de 2016.

Observatori. “William James. Las ahijadas”. Del 13 d’octubre al 20 de novembre de 2016.
Observatori. “Joan Bennassar. The sun is gone but we still have the view. Tercera Beca de producció a la creació videogràfica DKV-Es 
Baluard 2016”. Del 24 de novembre de 2016 al 15 de gener de 2017.

Aljub. “Gustavo Tabares. Charrúa”.  Del 6 d’octubre al 30 de novembre de 2016.

Intermedi. “Centre d’Interpretació del Turisme, projecte Ciutat de Vacances”. A partir del 24 d’octubre de 2016.

Al Centro de Arte Tomás y Valiente – CEART (Fuenlabrada). “Islas y Horizontes. Obras de la colección Es Baluard”. Fins al 20 de novembre 
de 2016.

A la botiga del museu: programa “Disseny i Innovació a les Illes Balears”

Cristina Arcos. Fins al 30 d’octubre de 2016.

María del Mar Sánchez. De l’1 de novembre de 2016 al 27 de febrer de 2017.
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