Titelles 2020-2021
programació
escolar
Una programació de qualitat
al barri de Gràcia
Més de 15 anys d’experiència en
programació de titelles!

Preu:
6,5€
alum
ne

La Fàbrica Fantàstica

Retrocontes
Dies: 19 i 20 d’octubre
Hores: 9:45h i 11:15h
Durada: 40 minuts
Edat: EI + CI (3- 7 anys)

El Sr. Bianchi i la seva filla Carlota gairebé no es veuen. Ell treballa
i viatja dia i nit. La Carlota només té una petició: un conte abans d’anar
a dormir cada nit. Per superar la distància, pare i filla alimenten el seu
amor a través del relat de breus contes, murmurats i escoltats a través
d’una prima línia de telèfon.
L’espectacle combina titelles i un retroprojector en el que transparències
intervingudes manualment, siluetes i d’altres objectes, donen vida a
contes inspirats en l’obra del genial escriptor Gianni Rodari.

Cia Petit Bonhom

7 Ratolins
Dies: 23 i 24 de novembre
Hores: 9:45h i 11:15h
Durada: 50 minuts
Edat: EI + CI (3- 8 anys)

Un temporer rodamón acompanyat de la seva guitarra arriba a una
cruïlla de camins. Sense saber quin camí agafar, decideix fer una aturada
que aprofitarà per explicar-nos el conte d’uns ratolins a qui els ha arribat
l’hora de marxar de casa i trobar un nou lloc on viure.
El més petit d’ells, protagonista d’aquesta història, aviat descobrirà que
la vida fora del cau familiar és plena de perills i dificultats. Una història
sobre la llibertat personal.

Cia de Titelles de Lleida

En Patufet
Dies: 25 i 26 de gener
Hores: 9:45h i 11:15h
Durada: 45 minuts
Edat: P1+ P2+ EI (2- 5 anys)

En Patufet és un dels personatges més tendres i eixerits de la nostra
rondallística i contribueix a iniciar l’infant en la descoberta de les
pròpies arrels. “En Patufet” és també la història de les trifulgues d’un
infant, menut, coratjós i despert que, com qualsevol infant, experimenta
el desig de valdre’s per ell mateix i de fer-se gran. El muntatge que es
presenta aquest cop, tot i fidel al tradicional fil argumental, evidencia
com l’anhel i les esperances d’un marrec, que aspira a fer-se un home
fet i dret, es congenien amb la il·lusió de perpetuar el personatge i la
història d’un protagonista sempre menut: en Patufet.

Fes-t’ho com vulguis

Mans

Dia: 15 de febrer
Hores: 9:45h i 10:45h
Durada: 45 minuts
Edat: De 0 a 3 anys

Viatge a mons reals i fantàstics, amb el somni, l’escolta i el riure com
a objectius. Un espectacle ple d’imatges poètiques expressades a través
del llenguatge corporal, la música, els colors, la llum i les ombres
Un espectacle que estimula els sentits i la imaginació.

Cia Matito
Daquidalla

La sirena hidràulica
Dia: 1 de març
Hores: 9:45h i 11:15h
Durada: 45 minuts
Edat: EI + CI (de 3 a 8 anys)

La Greta va cada dia a cosir a la platja, al costat de la seva caseta de
bany. És l’única que encara la fa servir. Té una cistella plena de trastos,
però n’hi ha un que acaricia amb especial il·lusió. Té forma de sirena
i li recorda el boig i divertit estiu que va conèixer el Matito i junts van
descobrir la Sirena Hidràulica.

Cia Daquidalla

Son soneta
Dia: 15 i 16 de març
Hores: 9:45h i 11:15h
Durada: 40 minuts
Edat: de 0 a 3 anys

Tot i que la lluna ja ha tret el nas i és l’hora d’anar a dormir, n’hi
ha un parell que tenen ganes de gresca! Abans d’amagar-se entre els
llençols, ens faran cantar i fer sonar instruments per a dormir a bon
ritme embolcallats de melodies.
Les cançons, dolces i senzilles, proposen un joc entre l’infant i l’adult,
que l’acompanyarà en el seus primers contactes amb el món de la
música a través de la veu. Tot el material que apareix a l’espectacle està
fet a mà i/o és adient pels més menuts de la casa.

El Gecko con botas

A pescar!
Dies: 29 i 30 de març
Hores: 9:45h i 11:15h
Durada: 45 minuts
Edat: EI + CI (de 3 a 7 anys)

Un clown decideix anar a pescar, pràctica que queda molt lluny de
les seves possibilitats, però atret pel fons del mar, es submergeix a les
aigües i hi descobreix un nou món.
Les trobades amb les espècies autòctones fan d’aquesta peça un
espectacle il.lustratiu, i les trobades amb espècies no autòctones,
permeten reflexionar sobre els inconvenients de la nostra presència com
a humans a la Terra.

6 motius per confiar en Lluïsos Teatre:
Tenim 160 anys d’experiència en la formació d’infants i joves
en el temps de lleure. I som optimistes: seguirem treballant pel
seu creixement personal almenys 160 anys més!
Tenim una programació de titelles de qualitat que hem
preparat pensant en vosaltres: mestres i alumnes.
Tenim la convicció que a través dels titelles es treballen valors i
sentiments que ajuden al creixement personal dels nens i nenes.
Tenim una ubicació cèntrica al barri de Gràcia, a 5 minuts
del transport públic.
Lluïsos de Gràcia forma part del “Grup d’Educació en
Valors” del consell d’Innovació Pedagògica de Barcelona i s’ha
adherit al seu manifest “Eduquem en Valors”
El teatre i l’entitat estàn adaptats a les noves mesures de
seguretat per la Covid-19 amb aforaments limitats, gel desinfectant
i mesures de neteja abans i després de cada funció.

Més informació a www.lluisosteatre.cat/escoles
Lluïsos Teatre
Pl. del Nord, 7-11
08024 Barcelona
932 183 372
teatre@lluisosdegracia.cat
Organitza:

Metro
L3 Lesseps (10 minuts)
L4 Joanic (12 minuts)
Bus
22, 24, 27, 32, H6 (5 - 10 minuts)

Preu
6,5 € per alumne

Amb el suport de:

