CICLE DE TEATRE INFANTIL
TARDOR 2018
Embolic a la granja (a partir de 3 anys)
La Baldufa Teatre
Diumenge 28 d’octubre a les 6 de la tarda

En una Granja on conviuen diversos animals desapareix un ou de la senyora
gallina. Fruit d’això, comença un gran Embolic i sorgeixen desconfiances
entre els habitants del mas. Totes les mirades es dirigeixen cap el Corb, el nou
vingut des de “l’estranger”.
En Pinyot i en Carbassot, dos homenots que es converteixen en espectadors
d’excepció, comprendran que els malentesos entre els habitants del mas no
els són tan llunyans.
Una sàtira en forma de faula dels conflictes actuals de la nostra societat
explicats d’una manera senzilla, reflexiva i amb molt bon humor.
Aquest espectacle té l’assessorament de professionals del sector de l’ensenyament
(mestres i pedagogs). Té en compte el projecte curricular d’educació infantil i primària, i
vol tractar temes com la tolerància, la immigració, el racisme… d’una manera explícita,
a partir d’uns personatges coneguts i no estranys pels infants com són els animals i a
partir d’un medi més proper i potser cada cop més incògnit com és una Granja.

La botigueta (a partir de 6 anys)
Tanaka Teatre
Diumenge 11 de novembre a les 6 de la tarda

A la botigueta de l’Amàlia es ven de tot: verdures, cafè, llegums a granel, pots
de conserva, productes gourmet, begudes, roba, complements,
electrodomèstics i allò que mai t’imaginaries que pots comprar en un mateix
establiment. Tot de clients estrafolaris necessitaran l’ajuda del públic per
descobrir allò que s’amaga rere de cada producte i el que cal saber per fer una
bona compra i quedar-ne satisfet. I és que La botigueta no és un comerç
qualsevol, perquè entre les caixes i pots del magatzem s’amaguen sorpreses i
un munt de personatges que semblaven adormits.
Podrà la botigueta seguir oberta gaire temps? Aguantarà la competència de
les grans companyies i multinacionals? Suportarà l’Amàlia les extravagàncies
els seus clients? I podrà controlar el caràcter dels productes que ven quan
aquests cobren vida?
Atreveix-te a entrar a la seva botiga màgica i diverteix-te aprenent els drets i
deures dels consumidors per convertir-te en un comprador amb superpoders!
Nota: Les situacions més inversemblants d’aquest espectacle són basades en
fets reals.
Un espectacle de teatre i titelles per a tota la família on el públic participa,
decideix i construeix com fer un consum responsable.

Tubs del món (a partir de 6 anys)
Bufa&Sons
Diumenge 25 de novembre a les 6 de la tarda

Tubs del món és una trobada musical amb un personatge entranyable que ens
descobrirà el seu univers personal i la seva particular manera de relacionar-se
amb els objectes. En un format de conferència-concert, l’artista principal
estableix un diàleg amb el públic on l’humor sempre és present, amb un text
enginyós i intel·ligent, ple d’ironies verbals i visuals.
Un espectacle on l’emoció, la màgia i el riure estan assegurats, i la gran
qualitat musical dels seus intèrprets agafa per sorpresa l’espectador.
Els instruments musicals no ho serien pas si no fós perquè algú els fa sonar.
Una trompeta a sobre la taula no és res més que una natura morta, com una
bonica fruita de plàstic o una bèstia dissecada. El mateix passa amb tota la
resta d’instruments, és a dir, aquells que anomenem no musicals o
simplement objectes o coses. Si ningú els despertés musicalment, mai no
sabríem com sonen. Fer música amb objectes és tan vell com la tos i
viceversa. La idea, però, és absolutament vigent.
Marc Vila, Guillem Aguilar i Xavi Lozano ens ofereixen un concert
extravagant, amb unes exquisides composicions musicals. Un viatge
inevitablement còmic i didàctic, amb objectes quotidians que habitualment
veiem però no sempre sentim, per a seguir-nos demostrant que la música és
allà on decidim trobar-la…

