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 de teatre infantil i juvenil de les Illes Balears, 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 hi participeu i pugueu gaudir de l’ambient de la fira els
dies 8 i 9 d’octubre i assistiu a les sessions escolars que hem
programat aquests dies a Vilafranca pensant amb vosaltres.
Si us interessa participar del programa, 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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BITELS PER A NADONS
La Petita Malumaluga (Catalunya)
Gènere: Música/Dansa
Durada: 35 minuts
Recomanat per a: Educació infantil de 0 a 3 anys
Data i hora: divendres 9 d’octubre, 10.00 h i 11.00 h
Lloc: P3 (Poliesportiu 3)
Places disponibles: 100 per funció
Preu: 5 €/alumne (gratuït per als docents)
Quatre músics en moviment
(violí, clarinet, violoncel i
percussions) i una ballarina
us conviden a participar d’un
càlid i emocionant homenatge
als Beatles. Una proposta
visual embolcallada per una
escenografia suggerent,
jocs amb vídeos interactius i la participació del públic amb
instruments de percussió.
Els menuts i els pares canten, ballen, interactuen, juguen,
gaudeixen de la música, el moviment i un entorn visualment
atractiu. Els infants poden, fins i tot, entrar lliurement a l’espai
escènic i interactuar amb els intèrprets. Música amb el volum
adient per als més petits però amb l’autenticitat i credibilitat
dels concerts adults.
Al següent enllaç trobareu un petit vídeo de l’espectacle:
https://www.youtube.com/watch?v=v7TuH2blBkc

LUDOPEQUES Parc de jocs pels més petits
La Residual (Catalunya)
Gènere: Instal·lació de jocs al carrer
Recomanat per a: Alumnes d’1 a 4 anys
Lloc: Parc del poliesportiu
Data i hora: divendres 9 d’octubre, ininterrompudament de
10.00 h a 13.00 h
Preu: Gratuït (prèvia assistència a qualque funció educativa)
És un espai pensat per als més
menuts de la festa on podreu
trobar una gran varietat de jocs
pensats per a infants d’1 a 4
anys. Hi trobareu construccions,
jocs sensorials, espai creatiu per
pintar,
jocs
de
percepció,
encaixos, cotxes i camions.
En total uns 100 m per gaudir del joc col·lectiu, amb la
peculiaritat de que tots els jocs utilitzats estan construïts amb
materials reutilitzats.
També posem al vostre abast un espai per a nadons per
poder canviar els bolquers.

