mostra internacional d’espectacles
familiars de petit format
del 26 d’abril
al 17 de maig
de 2009

Sant Gregori

Diumenge 26 d’abril

espai La pineda

16 hores · sala petit format · de 2 a 6 anys · òpera per a nens i nenes

Cia Quim Mas (cat)

Miau
Tot l’espectacle gira al voltant dels gats, els seus sons, els seus costums
i hàbits, les músiques que els descriuen, la seva personalitat i la seva
capacitat musical. Les músiques de Rossini i Mozart son molt senzilles i
plàstiques. La majoria son melodies basades en les cantarelles que fan
els gats i d’altres son clarament còmiques. Totes han estat o bé
traduïdes o adaptades per a l’ocasió. L’espectacle té una bona riquesa
visual amb vestits gegantins, titelles, bombolles de sabó i una petita
escenografia.

18 hores · sala polivalent · tots els públics · titelles i música

Cia Vita Marzic (cz)

“Snehurka”(Blancaneus)
Sobre un carro – escenari dos actors una mica farsants
representen amb senzilles marionetes, cançons i música
aquest conte popular. El carro serveix de retaule i
decorat i es transforma en una cambra reial, un bosc
tenebrós i finalment en una cabana amb set llits petits
una tauleta i un petit banc...
L’estil desenfadat i obert que incita a la improvisació, així
com l’excel·lent humor són característiques comunes en
totes les creacions de teatre de Vita Marcic i, es clar, no
podien faltar en aquesta història d’amor i sentiment que
tot ho supera... fins i tot la mort.

Dissabte 2 de maig

espai La pineda

11 i 12 hores · sala polivalent · de 1 a 6 anys · teatre i música

Cia Katarsis (gal)

“Pacama”(cap al llit!)
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Pacama (cap al llit!)és una exploració de jocs entre dos amics que abans
d’anar a dormir descobreixen un món d’aventures que els distreu del son.
De sobte troben la diversió en les coses més senzilles, en tot el que els
rodeja en aquella cambra tant acollidora. Un joc porta a l’altre, una
pilota, els coixins que fan d’ales per volar, llençols, tovalloles, la llum que
s’encén i s’apaga i unes petites titelles en forma d’ulls que es fan un
petó... Un espectacle no verbal que com si fos una coreografia que
segueix una banda sonora original creada en funció del moviment i les
emocions dels personatges. Diversos instruments i la “gaita” ajuden a
que l’obre mantingui un clima acollidor i de somni on la fantasia i la
imaginació són les claus per a l’acció.

18 hores · sala polivalent · a partir de 4 anys ·

concert familiar

Cia Atot i quartet Gerió (cat)

Les quatre estacions
Antonio Vivaldi, envellit però ple d’energia, recorda
quan de petit, a l’escola, el mestre li va encarregar
com a deure una redacció sobre la primavera. A
partir d’aquí, el monòleg del personatge ens va
introduint en aquesta coneguda obra de Vivaldi, els
seus secrets, els elements descriptius, el paper dels
instruments, etc.

Diumenge 3 de maig

espai La pineda

12 hores · sala polivalent · tots els públics · espectacle d’ombres

Cia Mercè Framis (cat)

La lluna, la pruna
El sol surt al matí...tothom dorm. El sol posa les cases, els carreres i
tots el saluden Bon dia Sol solet!. Arriba la pluja, un goteta, dues
gotetes...surt l’arc de Sant Martí, després arriba el cargol. Cargol treu
banya, puja la muntanya!
Arriben les gallines! La gallina ponicana, pon un ou cada setmana.
De l’ou surt una gallina; una gallina xica, mica, camacurta i pellerica.
Un mariner vol pescar un peix! Peix peixet, de la canya al sarronet! La
lluna no vol sortir, no te cap vestit que li agradi, la lluna es vesteix amb
un vestit de dol.
La lluna i el sol mariner marxen junts sota la llum de les estrelles.

18 hores · sala polivalent · tots els públics · poesia cantada

Cia Samfaina de colors (cat)

De bracet
Espectacle basat en la poesia que autors catalans actuals han
adreçat als infants. Samfaina de Colors hem musicat aquest
repertori i l’interpretem i oferim a l’escenari amb l’ajuda
d’elements escènics habituals en la companyia. La poesia per a
infants és una samfaina on tot hi cap: el bestiari, les menges, el
calendari, els costums..., cuita amb bellesa i enginy, i oferta amb
la intenció d’obrir, una miqueta més, la finestra al món. Música i
versos de bracet per cantar i encantar.

Dissabte 9 de maig

espai La pineda

12 hores · sala petit format · de 2 a 6 anys · teatre Kamishibai

Cia Tati Cervià (cat)

La capsa de curculles
La Sakura passeja per la platja amb la seva mascota, un
gos una mica rondinaire, però que l’acompanya per tot
arreu. Allí, tots dos descobreixen objectes que les onades
han deixat a la sorra. La Sakura anirà guardant aquestes
troballes en una capsa de cartró i les convertirà en
instruments musicals amb l’ajuda de l’àvia Yoshi. A la nit un
personatge màgic, el peix lladregot, intenta robar-li la Capsa
de curculles. Sakura, armada amb els seus instruments,
resoldrà l’enigma de lapinta perduda.

18 hores · sala polivalent · tots els públics · titelles

Cia Norai (ib)

Lúnia
S’aixeca el teló i ens endinsam dins un somni. En Joan, un
nin que creu que no sap imaginar. Sí que pot, en canvi,
somniar. I quin somni! En ell apareixen uns personatges
fantàstics que són els habitants del poble de Lúnia,
habitants que tant ell con nosaltres coneixerem al llarg de
l’espectacle: un home que guarda records a la barba, una
dona que recull paraules, un pallasso que fa riure només de
mirar-lo, un riu que s’enamora de la lluna....

Diumenge 10 de maig

espai La pineda

11 i 12 hores · sala polivalent · de 0 a 3anys · teatre i dansa
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Cia La casa incierta(mad)

“la geometria de los sueños”
Set histories s’encenen amb la llum de set llànties. Cada
llàntia amaga un objecte i una història. Una actriu i la música
ens ensenyen a descobrir i desxifrar la geometria de cada un
dels set que és un de sol únic , efímer i irrepetible: el somni
del naixement, de la pedra que volia ser un nen, el somni de
la mà, del aire, del pa i de l’aigua.

Diumenge 17 de maig

espai La pineda

12 hores · sala petit format · de 2 a 6 anys · clown musical

Cia Anna Alabedra (cat)

Afina serafina
El concert es a punt de començar, els instruments esperen
impacients, però els músics encara no han arribat... Mentrestant,
la Serafina fa de les seves. Apa... Afina Serafina!!!

18 hores · sala polivalent · a partir de 5 anys · teatre d’objectes

Cia du chat pitre (f)

“Le balle rouge” (la pilota
vermella)
És la història d’una passió
d’amor entre una parella que
esperen un nen. Tot funciona
molt bé en un món on la pilota
és un element de joc. Però poc a
poc l’ avorriment es fa més
gran i els pares decideixen
separar-se. El nen ha de fer una
elecció molt difícil i troba refugi
en la pilota vermella, símbol de
l’amor i de la passió. Pot fer
créixer la pilota amb les seves emocions i així omplir l’espai
entre els seus pares i també....per a poder jugar amb el públic.

Preus de les entrades: anticipada 4 euros ( per
cada entrada de nen/a una entrada per un adult
gratuïta) Dia de la funció: 4 euros cada persona
Venda anticipada: a l’Ajuntament de S.
Gregori i al centre Cal Bolet. reserves a
joventut@santgregori.cat
Els espectacles per nadons tenen l’aforament
limitat. Només s’admet un adult per cada nen/a.
organitza

amb el suport de

direcció artística i tècnica

Ajuntament de
Sant Gregori
patrocinen

