ESTRENA ABSOLUTA

Teatre

Taller musical

ENGRUNES MUSICALS
Formentera. Illes Balears

Cinc plometes té el plomer
De Xènia Fuertes
Una maleta plena de cançons, danses, textures i colors per volar i
connectar-nos amb el cos, la veu i la creativitat al ritme del nostre cor.

FERRERET TEATRE
Illes Balears

Contant Tirant
De Joanot Martorell, versionat per Catalina Inès Florit i Margalida Amengual
El cavaller Tirant és valent i coratjós. Les seves aventures heroiques tenen
fama merescuda i reis i emperadors reclamen els seus serveis com a
guerrer. Sembla invencible, però és humà i per això és inevitable que
s’enamori de la bella Carmesina. Per primera vegada, sentim la història del
cavaller en la veu de Plaerdemavida, la donzella de Carmesina.

https://xeniafuertes.wordpress.com

Dijous 17 a les 11.30 h
Dijous 17 a les 10.00 h
ESCOLETA MUNICIPAL CUCARELLS ( SALA PSICOMOTRICITAT)
35 minuts
Edat recomanada d’ 1 a 3 anys

CEIP ES CREMAT ( AULA A DETERMINAR)
45 minuts
Edat recomanada + 6 anys
www.deferro.org

ESTRENA A MALLORCA

Teatre

Contacontes

NO SOM TRES
Menorca. Illes Balears

Contes en OFF
De Chris Wormell, Ramona Badecsu i Ed Vere
CONTES EN OFF és l'excusa per ajuntar-nos i jugar en el marge que hi ha
entre el silenci i la veu, el cos i la paraula.

https://youtu.be/0KaFg5lfe7M

MYOTRAGUS TEATRE
Mallorca. Illes Balears

El senyor dels contes
Adaptació de les Rondalles Lluís Valenciano Gener
El senyor dels contes és un llibreter balear amb família de Menorca, nascut
a Mallorca i que actualment viu entre Eivissa i Formentera. D’aquesta
manera el nostre personatge ens contarà les rondalles d’El gegant des
Vedrà de l’illa d’Eivissa, El mestre Gelabert de Menorca, En Pere festejador
de Mallorca; i la llegenda d’El tresor de Formentera. Un conjunt d’històries
de la cultura popular de les nostres illes plenes de valor i tradició.

Semifinalista del Premi BÒTIL 2019

Dijous 17 a les 12.15 h
CEIP ES CREMAT ( AULA A DETERMINAR)
40 minuts
Edat recomanada de 5 a 10 anys
https://www.nagemmaballaiconta.com/teatre

Dijous 17 a les 13.00 h
CEIP ES CREMAT ( AULA A DETERMINAR)
50 minuts
Edat recomanada de 5 a 10 anys
www.myotragusteatre.com

