LA FIRA S’ACOSTA A L’ESCOLA!
Benvolgut/da,
Des de fa 13 anys l’associació Sa Xerxa organitza la Fira de teatre
infantil i juvenil de les Illes Balears a Vilafranca de Bonany. El
principal objectiu és acostar el teatre de qualitat a les noves
generacions de mallorquins i mallorquines. Aquesta tretzena edició se
celebrarà entre els dies 8 i 12 d’octubre de 2015.
Sa Xerxa, l’entitat organitzadora de la fira, és una associació sense
ànim de lucre que té com a objectiu oferir als infants i joves
espectacles de qualitat estètica i pedagògica que els ajudin a
sintonitzar amb el món de la cultura d’una manera lúdica.
Un any més, amb el suport de l’Obra Social “La Caixa”, hem pogut
programar uns espectacles adreçats als centres educatius. Us
proposam que organitzeu una representació al vostre centre de l’obra
“En Patufet” a càrrec de la companyia Centre de Titelles de Lleida.
A més a més us animam a gaudir de l’ambient de la fira els dies 8 a
12 d’octubre a Vilafranca.
Si us interessa aquesta activitat, cal que envieu la sol·licitud que
s’adjunta, degudament emplenada, a l’adreça electrònica
taquilla@saxerxa.org abans del 18 de setembre. Si teniu qualsevol
dubte o consulta podeu contactar amb nosaltres als telèfons
666505301 (Àngela) o 666505302 (Margalida).
Salut i teatre!
Jaume Gomila Capó
President de Sa Xerxa
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EN PATUFET
Centre de Titelles de Lleida (Catalunya)
Gènere: Titelles
Durada: 40 minuts
Recomanat per a: Alumnes de 2 a 5 anys
Places disponibles: 100 per funció
Preu: 3,5 €/alumne (gratuït per als docents)
En Patufet és el personatge
més popular de la nostra
rondallística. Un menut
coratjós i eixerit, amb ànsies
de fer-se gran. El muntatge,
fidel a la tradició, reviu les
conegudes trifulgues d’aquest
marrec, tot i congeniar les
aspiracions de fer-se un home,
pròpies de tot infant, amb la il·lusió de perpetuar la història
d’aquest singular protagonista, eternament menut.
Al següent enllaç trobareu un vídeo de l’espectacle:
https://www.youtube.com/watch?v=JntS0brpzsE

