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Diumenge 9 d’abril 2017
a les 11.30h per 0 a 3 anys

Lentament
per Rondallaire

Espectacle de narració, objectes i música en directe

El viatge d´un cargol i un cuc: El primer viu el viatge al 
seu ritme, sense cap pressa, entretenint-se amb tot el que 
troba al seu pas, el segon intenta arribar el màxim de
ràpid ja que sempre va molt enfeinat. Tot i els ritmes dife-
rents sempre es van creuant pel camí mentre van passant les 
estacions de l´any i van canviant els colors, les músiques i 
les cançons.



Diumenge 30 d’abril 2017
a les 11.30h per 3 a 9 anys

La princesa i el drac
per Teatre Aula

Espectacle de teatre d´actor, titelles i musical

Al regne de Voramar hi vivia la princesa Espirulina, filla del 
Rei Bàcora. La princesa només pensava en llibres i contes, i 
cap altra cosa li passava pel cap.

Vingut del fons del mar, un gegant drac marí va aparèixer a 
les portes de l’emmurallada vila de Voramar. Una bèstia fe-
rotge que va destrossar totes les coses que al seu pas va 
trobar i es va menjar tots els peixos que nedaven al mar.
Voleu saber com continua la història?

Un espectacle emotiu i divertit, on es combina actors, tite-
lles, ombres xineses,cançons…



Diumenge 14 de maig 2017
a les 11.30h de 1 a 7 anys

La lluna, la terra i el sol
per Alquimia Musical

Espectacle de narració, titelles i música en directe

Versió musical del conte La Lluna, la Terra i el Sol, de 
Jaume Escala i Carme Solé Vendrell.

Un senzill fil narratiu permet crear un poètic espectacle amb
unes inspirades cançons i uns titelles espectaculars que
reprodueixen fidelment els personatges del conte.

La música del piano adquireix una especial relevància en
aquest conte ple de sensibilitat i lirisme.



Diumenge 4 de juny 2017
a les 11.30h de1a 5 anys

Xino Xano
per Com Vulguis

Espectacle de teatre i objectes

La Twinga és una girafa una mica dormilega i molt somniadora.
Somnia tots els camins que vol descobrir, els mars que vol
navegar i fins i tot les estrelles que vol tocar.

La Twinga somnia un tren, un vaixell, un coet...i quan es
desperta de bon matí es posa a caminar. Xino-xano, un peu
davant de l’altre. La Twinga descobreix que caminar és una
manera ben bonica per a començar a conèixer món.



Diumenge 11 de juny 2017
a les 11.30h de 5 a 9 anys

La caixa màgica
per Impro Acatomba

T´agradaria veure el teu propi conte?

No vinguis sense res al teatre!

Fica dins de la caixa màgica els objectes que més t´agradin i
per art de màgia es convertiran en els protagonistes de les
històries més extraordinàries i divertides que els improvisa-
dors crearan exclusivament per a vosaltres   !



Diumenge 19 de juny 2017
a les 11.30h de 0 a 9 anys (familiar)

Festa la festa
amb Moi Aznar de jomeloguisjomelo.com

Teatre. Música. Ball. Participació

Acomiadem de la temporada d´espectacles contents de
totes les families que han vingut durant aquest mesos,
tornarem al inici de curs amb més propostes teatrals.

Per això qui millor que el Moi amb la seva guitarra que ens
farà cantar, ballar i riure per fer una gran festa!


