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20 DE NOVEMBRE DE 2016

RECINTE DE LA FIRA DEL PA I LA XOCOLATA
LA HARPO’S BAND SURT AL CARRER 12h i 13h

Cia PENTINA EL GAT
La vitalitat i l’elegància del millor jazz, swing i dixie, i el mestre de cerimònies que
farà ballar la veïna del portal, el carnisser i el policia municipal!

PINTANT, CANTANT I LOOPEJANT 11,30 h i 17 h

PAU MORALES
L’artista realitza una pintura de grans dimensions en directe mentre canta amb
un pedal de loops creant bases sobre les quals improvisa i convida el públic a
cantar. Pinzellades i esquitxades de color sobre negre al ritme de la música.

REVOLUCIÓ 18h

CIA. PENTINA EL GAT
L’entusiasme i l’energia de Pentina el Gat amb la seva singular i especial Revolució! L’espectacle d’animació que us convida a cantar, ballar, riure i jugar.

26 DE NOVEMBRE DE 2016
TEATRE LA PINEDA

Anticipada:

CONCERTS PER A NADONS 10 h, 11 h i 12 h

A taquilla:

8€ 10€

BITÒ PRODUCCIONS

Els primers estímuls que rep el nostre cervell són
sons rítmics, els provinents de la mare, el seu
tranquil•litzador i compassat batec del cor. A partir
d’aquesta idea i de la imatge del cargol com una
barreja de fragilitat i independència, de lentitud,
però també de constància, sorgeixen aquests
Concerts per a nadons. Música en escena per
estimular amb un contrastat joc sonor i visual: els
petits interactuen amb els músics i circulen encuriosits per l’espai. Mireu quines cares! Per un moment voldríeu poder tornar a descobrir sons, colors
i històries amb els seus ulls.

TEATRE LA PINEDA

DE POETES, CANÇONETES 18h
TONI XUCLÀ I MIREIA ZAMORA

Anticipada:

A taquilla:

4€

5€

El text poètic és un dels millors instruments per descobrir les possibilitats
d’expressió que ofereix la paraula en l'edat infantil. Convida al joc i a manifestar
l’insòlit, l’absurd i els matisos més sorprenents d’allò que és real.
Amb cançons infantils fetes amb poemes originals, els nens i nenes cantaran,
sense adonar-se'n, versos dels grans poetes catalans: Joan Brossa, Vicent
Andrés Estellés, Enric Casasses, Miquel Martí i Pol, Pere Quart, Joana Raspall,
Francesc Pujols o Lola Casas.

27 DE NOVEMBRE DE 2016
PLAÇA DE LA SARDANA (MERCAT)
GIRAFES 12 h

Cia XIRRIQUITEULA
Si de cop un dia trobes una família de girafes caminant pel carrer del teu
poble, pot ser que quedis tan sorprès i emocionat de veure-les, com elles de
veure’t a tu. Dues girafes i el seu cadell es passegen acompanyades d’uns
músics que amb els seus instruments ens submergeixen en una atmostera
onírica i silvestre.

PLAÇA DEL POBLE
LITTEL SWING 13h

PAÍS DE COTÓ
Amb la voluntat de segJa esteu al cas de la nova proposta d’animació?...
Little Swing, cançons de sempre cantades i ballades a ritme de swing . De la
fusió del Grup de Swing Hop’s Trio i País de Cotó

TEATRE LA PINEDA
PINOCCHIO 12h

Anticipada:

A taquilla:

8€ 10€

ROSELAND
Pinocchio és una adaptació de la novel·la original
escrita per Carlo Collodi al segle XIX: Li Avventure
di Pinocchio, amb una innovadora posada en escena gràcies a la utilització de
les últimes tecnologies de la imatge, que transporta les emocions i personatges
de l’obra original al moment actual i a la nostra vida quotidiana.
Una història de fantasia explicada amb un llenguatge escènic actual, nou i
sorprenent on la dansa conviu amb la tecnologia i crea un univers màgic que
submergirà l’espectador dins d’aquesta entranyable història
organitza:

amb el suport de:

venda d’entrades:

col·laboren:

a l’Ajuntament o Cal Bolet
PER INTERNET a :wwww.santgregori.cat
ANTICIPADES:

direcció artística:

A TAQUILLA:1h

abans de la funció

