ESTRENA A MALLORCA

WORK IN PROGRESS

Teatre familiar de text
CASTELLÀ

Espectacle – taller familiar
CATALÀ

YARLEKU TEATRO
Navarra

PROJECTE I.G.L.U.
Catalunya

La Casa Más Pequeña

El lloc del desig

De Maialen Díaz

De Maria Jover i Clara Sáez

Amb una maleta, una petit pomer i el desig de
tornar aviat, Bettina deixa enrere casa seva per
descansar del soroll de les bombes i de la por que
provoca la guerra. En arribar a la seva “nova
casa”, s'adona que res no és com imaginava.
Norma, una altra nena en la mateixa situació serà
qui l'acompanyi en aquesta història, construint
entre totes dues una amistat que els permetrà fer
front a les dificultats que van sobrevinent.

“El lloc del desig” és una proposta escènica que
té la missió de qüestionar, repensar i reflexionar
sobre el desig. La peça està plantejada de forma
interactiva, poètica i experimental, per tal que el
públic se submergeixi en un univers que fusiona
les arts plàstiques, la música i la narració, donant
pas a un taller participatiu final.

L'espectacle aborda la incertesa que viuen els
nens i nenes refugiats després d'abandonar el seu
lloc d'origen sense saber quin serà el seu destí.
Tracta sobre el desarrelament i la importància dels
vincles interpersonals en situacions de vulnerabilitat.
Si una llar és el lloc on un individu hi habita amb la
sensació de seguretat i calma, quina és la unitat
mínima? Tal vegada una abraçada pot ser la casa
més petita…
Dijous 13 d’octubre
a les 17.00h
TEATRE
55 minuts
Edat recomanada + 5 anys

Dansa
SENSE TEXT

ERTZA
País Basc

Otempodiz
D' Asier Zabalea Mendia
VOSALTRES TENIU EL RELLOTGE, NOSALTRE TENIM EL
TEMPS
Es diu que a Occident el temps es compta, es mesura,
es compra, es ven, es planifica, s'organitza; És un bé
objectiu, independent a l'ésser humà, que empram
per fer coses, però quasi sempre ens manca. En cani,
a Àfrica el temps es viu, e té, es fa, és un bé subjectiu i
inherent a l'éser humà, que s'abita i quasi mai falta. El
fet de que nasquem en un lloc del món concret
marca la nostra noció del temps indefectiblement i,
tot i que, res és inamovible, amb prou feines
aconseguirem desprendre'ns d'aquesta primera noció
adquirida. El temps es pot viure de moltes maneres,
fins i tot ser-ne esclau; `Però allò que no es pot negar, i
això és vàlid per a qualsevol racó del món, és el poder
que ens dóna la dansa, sigui quin sigui el seu origen,
gènere o condició, per viure el temps en un present
absolut.

Dijous 13 d’octubre
a les 18.30h
Dijous 13 d’octubre
a les 17.00h
ESGLÉSIA
45 minuts
Edat recomanada + 5 anys

ESTRENA BALEARS

Divendres 14 d’octubre
a les 18.15h
PLAÇA DELS CENTENARIS
25 minuts
Edat recomanada per a tots els públic

ESTRENA A BALEARS

Espectacle amb música en directe, titelles i actrius.
CATALÀ

Teatre gestual. Clown
SENSE TEXT

ENGRUNA TEATRE
Catalunya

CIA. MELINSKY
Mallorca- Illes Balears

Sopa de Pedres

Únic
De Martín Melinsky i Celía Ruíz

D'Albert Ciurans, Anna Farriol, Mireia Fernandez i
Julia Santacana
Sopa de Pedres és la història de l’Alma, una nena
que ha de fugir del seu país perquè veu com al cel
enlloc de volar-hi estels un dia hi arriben els avions.

2021 Premi Xarxa Alcover

Dijous 13 d’octubre
a les 19.30h
POLIESPORTIU 1
50 minuts
Edat recomanada + 4 anys

ESTRENA

Únic és un espectacle sense paraules per a tota
la família. Què suceeix quan no t’acceptes tal
com ets, no et creus suficient i ets sents jutjat pels
altres?
Amb un caràcter còmic i poètic, Únic explica la
història d’un oficinista torpe, descontent amb la
seva feina i la seva vida, que s’embarcarà en un
viatge cap a la seva pròpia validcació,
reconeixement i autoestima. Un encontre amb
les seves pors del passat, per dur llum al present i
manifestar la autenticitat pròpia i únic del nostre
ésser.
Perquè el veritable éxit en la vida és arribar a ser
qui ets realment.

Dijous 13 d’octubre
a les 19.30h
ESCOLA ES CREMAT /
ESPAI MELCHOR MASCARÓ
60 minuts
Edat recomanada +5 anys

ESTRENA BALEARS
Circ contemporani
CASTELLÀ

NUEVEUNO CIRCO
Madrid

Suspensión
De Cía Nueveuno Circo
Veim a escena a 5 homes. Son normals,estàn
pujats a l’escenari. Cada un diferent i alhora tots
iguals. Es cuiden,s’empenyen i celebren junts.
Estàn tirant ganivets contra la seva propia
sombra,mirant l’horitzo,moguent els llums per
il·luminar espais diferents, mostrant la seva
intimitat , i despullant-se per escoltar.

Dijous 13 d’octubre
a les 21.00h
POLIESPORTIU 2
60 minuts
Edat recomanada a partir de 8 anys

ESTRENA A BALEARS
Clown
SENSE TEXT

Contacontes
CATALÀ

PEREHOSTA
Catalunya

MYOTRAGUS TEATRE
Illes Balears

DIS_ORDER
De Jordi Aspa i Pere Hosta
Cada dia fem tràmits, presentem documents,
busquem papers! L'oficina surt al carrer... per
ordenar i certificar certituds mentre segella les
nostres mirades amb humor. La feina es convertirà
en poètica del desordre... Esperi el seu torn!

Divendres 14 d’octubre
a les 16.45h

El retorn del senyor dels
contes
De Myotragus teatre
El senyor del contes és un llibreter balear amb
família de Menorca,nascur a Mallorca i que
actualment viu entre Eivissa i Formentera.
D’aquesta manera el nostre personatge ens
contarà les rondalles d’El geperut i les fades de
l’illa d’Eivissa, Na Catalineta i na Catalinota de
Menorca, En Vit de Mallorca; i En Xommeul·lo de
Formentera. Un conjunt d’històries de la cultura
popular de les nostres illes plenes de valor i
tradició.

Divendres 14 d’octubre
a les 17.30h i a les 19.00h

Dissabte 15 d’octubre
a les 12.45h
PLAÇA DE SANT JOAN
30 minuts
Edat recomanada + 6 anys

CA SES MONGES /
ESPAI MALLORCA VERDA
45 minuts
Edat recomanada a partir de 3 anys

Teatre de text amb música i moviment en
directe
CATALÀ

LAS MOSKITAS MUERTAS
Formentera - Illes Balears

Ella Balla
De Moskitas Muertas
A Bea, Tea, Sea, Lea no li agrada estar quieta i
asseguda tot el dia. No pot seguir el ritme
d’aquest món si està aturada. Ni metges ni
massatgistes podran ajudar- la... serà la música
la que li oferirà la llibertat de poder expressar-se
amb el moviment del seu cos i trobar, per fi, el
seu propi ritme.

Divendres 14 d’octubre
a les 17.30h
ESCOLA ES CREMAT /
ESPAI MELCHOR MASCARÓ
50 minuts
Edat recomanada +6 anys

PRE-ESTRENA

WORK IN PROGRESS

Titelles
CATALÀ

Fantàstic
CATALÀ

FESTUC TEATRE
Catalunya

TEATRE SENSE CONCESSIONS
Mallorca- Illes Balears

Bunji, la petita Coala

Alícia Pam i Pipa

D'Ingrid Teixidó Domínguez

De Manel I. Serrano Servera

La Bunji, és una koala entremaliada que viu en un
bosc ple d'eucaliptus. Un fet inesperat farà que
s’allunyi del seu entorn. Que passarà amb la petita
Koala? Un espectacle que parla de la diversitat i la
fauna, que hem de respectar i estimar

Alícia torna a casa dels seus padrins, allà viatjarà
amb la màgia i es retrobarà amb els personatges
onírics de la seva infantesa.
Divendres 14 d’octubre
a les 20.15h i a les 21.45h
PARC PERE FONS
20 minuts
Edat recomanada per a tots els públics

REESTRENA
Dansa contemporània i suspesa
CASTELLÀ

MAITANE SARRALDE
País Basc

Desªnuda
De Maitane Sarralde
Desªnuda és un espectacle de dansa
contemporània i suspesa que tracta sobre el nus
i l’entrega al buit nu. Interaccionant amb
l’estructura flotant i els element pendulars que hi
pengen, aquesta peça interdisciplinària
investiga sobre el cos ingràvid i les múltiples
corporalitats que implica l’estrangulament del
nus i la inestabilitat que provoca. A Desªnuda
ens trobem un cos nuat que cerca el desenllaç
a través de l'alliberament del nus.

Divendres 14 d’octubre
a les 19.00

Divendres 14 d’octubre
a les 21.00h

POLIESPORTIU 1
50 minuts
Edat recomanada de 3 a 6 anys

Dissabte 15 d’octubre
a les 13.45h
POLIESPORTIU 2
40 minuts
Per a tots els públics

ESTRENA A BALEARS

ESTRENA ABSOLUTA

Teatre infantil

Teatre
CATALÀ

CATALÀ

LA TETA CALVA
Comunitat Valenciana

Hi ha una sirena al meu
saló
De María Cárdenas i Javier Giménez
Marina és una xiqueta que no pot caminar. Però li
encanta nadar. Des que va nàixer, els seus pares
l'acostaven ací, la portaven allà. Al bany, a dormir,
a la muntanya… Fins que un dia la van portar a la
piscina. Allí, Marina, es va sentir com una sirena. Res
ni ningú li podia impedir moure's en llibertat. Cada
setmana acudia a la piscina per a submergir-se en
tirabuixons i mons submarins sense vincles. “Una
sirena en el saló” està basada en la història real de
Valentina, una xiqueta de set anys del barri de
Malilla. Una xiqueta amb AME, atròfia muscular
espinal, una malaltia que li impedeix caminar però
alhora li dóna la força per a llançar-se a la piscina
de la vida.
Divendres 14 d’octubre
a les 22.30h
Dissabte 15 d’octubre
a les 10.30h
TEATRE
40 minuts
Edat recomanada + 5 anys

L'HORTA TEATRE
Comunitat Valenciana

Croma
De Pau Pons
Croma es comunica amb dibuixos i colors i
així és com ens contarà el seu viatge: de
com va volar damunt d’una garsa, ballar
amb els insectes i parlar amb les meduses
per tal de trobar la seua nova casa.
Croma és una història dibuixada en directe
i acolorida amb pinzells i molts poals de
pintura que omplin l’escena d’imaginació,
expressió plàstica i poesia.
Una experiència sensorial per embrutar-se,
mesclar, esborrar, pintar i gaudir de les
imatges i del joc teatral a través de la
mirada divertida i innocent d’aquest
tendre personatge.

Dissabte 15 d’octubre
a les 10.30h i a les 13.00h
ESCOLA ES CREMAT /
ESPAI MELCHOR MASCARÓ
50 minuts
Edat recomanada de 3 a 7 anys

Teatre d’objectes
CATALÀ

Estudi Zero Teatre
Illes Balears

El follet blavet
De Estudi Zero Teatre
A partir del color blau, el personatge viatger va
explicant contes i experiències d’arreu del món,
treballant valors com la integració, el respecte
per la natura, la importància de compartir, el
valor de la diversitat, la participació, la
imaginació...
Amb un teatret de tres portes (Kamishibai) i
altres tècniques com l’origami, el pop-up, les
titelles, el teatre d’objectes, la música i les
cançons...; s’aconsegueix un efecte màgic que
desperta la imaginació i fantasia dels més petits,
viatjant a traves de l’espai i del temps.

Dissabte 15 d’octubre
a les 10.30h i a les 12.00h
CA SES MONGES /
ESPAI MALLORCA VERDA
40 minuts
Edat recomanada de 0 a 2 anys

Teatre físic de carrer
SENSE TEXT

LA MECÀNICA
Mallorca- Illes Balears

Water Falls
De Pau Bachero i Joan Vila
Un solo amb un punt desastrós. Teatre de carrer i
teatre físic es reuneixen en un espectacle on el
somni d’un comediant orgullós es converteix en un
malson a mesura que els elements i el públic
s’involucren, portant-lo de dalt a baix en 35 minuts.
Envoltat de desenes de poals, els problemes
creixen quan s’adona que la gravetat sempre
guanya, i que, quan menys ho desitges, l’aigua
cau.

Dissabte 15 d’octubre
a les 11.15h
Diumenge 16 d’octubre
a les 11.15h
PLAÇA DELS CENTENARIS
35 minuts
Per a tots els públics

ESTRENA A BALEARS
Teatre familiar
CATALÀ

TEATRE AL DETALL & LA TRESCA I LA
VERDESCA
Catalunya

La Motxilla de l'Ada

ESTRENA A BALEARS
Titelles
SENSE TEXT

CENTRE DE TITELLES DE LLEIDA
Catalunya

KUJIRA

De Jordi Palet i Puig
L'Ada té ganes de jugar, per això es troba amb
la seva millor amiga i el seu
millor amic... i juguen. Ara ja no porta aquella
motxilla feixuga, que tant li
pesava, que no la deixava ser qui és. Amb
aquella motxilla, l'Ada sentia
que no encaixava amb el que suposem que ha
de ser un nen o una nena.
Però ara ja ha trobat el seu lloc.
Un espectacle que ens parla de la identitat de
gènere, perquè allò de
"nen-nena, home-dona, blau-rosa, fort-feble..."
potser ha de canviar
definitivament.

De Bernat Vallvé

Reconegut amb el PREMI DE LA CRÍTICA 2021 al
Millor espectacle per a públic familiar|
Recomana.cat, 2021

Dissabte 15 d’octubre
a les 12.45h i a les 16.45h

Dissabte 15 d’octubre
a les 12.00h i a les 20.00h
POLIESPORTIU 1
75 minuts
Edat recomanada + 5 anys

Kujira, una cria de balena blava, l’animal més
gran i fort que ha existit mai a la terra, plora en
veure com deteriorem aquest meravellós
planeta. Kujira ha empres un llarg viatge per fer
sentir el seu plor i el seu cant entre els humans.
Un cant d’alarma contra el canvi climàtic, la
contaminació i la sobre explotació dels recursos
del planeta.

Diumenge 16 d’octubre
a les 10.30h i a les 16.45h
ITINERANT
35 minuts
Per a tots els públics

ESTRENA A BALEARS
Circ contemporani
CATALÀ |CASTELLÀ

ANIMAL RELIGIÓN
Catalunya

...I les idees volen
De Animal Religión
Un espectacle de circ on el joc, la col·laboració
amb el públic, la llum i la música s’enllacen per que
cada funció esdevingui una experiència diferent.
Animal Religión treballa per innovar el circ i buscarhi nous mitjans d’expressió. ...I les idees volen
presenta un espai on la llum, el cos i la música
emergeixen simultàniament creant una identitat
pròpia en complicitat amb l’espectador.

Clown, teatre de carrer, circ
SENSE TEXT

Titelles i ombres xineses
Contacontes
CATALÀ

CIA. ANNA CONFETTI
Catalunya

TXO TITELLES
Catalunya

A la fresca

En cigró

D'Anna Alavadra

De Txo Titelles

Tres personatges i una cadira gegant surten a
prendre la fresca, generant diferents situacions
còmiques al llarg d'un recorregut.
Escenes quotidianes i alhoransurrealistes, que
portades a l'extrem esdevenen molt divertides.

D’un jardí florit en surt un titella petit i rodanxó,
tan tímid que no parla. Es fa entendre amb
gestos i mirades. Li encanta explicar contes amb
ombres xineses; la màgia dels colors i la música
sempre l’acompanyen.

Dissabte 15 d’Octubre a les 16.00h,17.30 i a les
19.15h
Diumenge 16 d’Octubre a les 11.15h i a les
12.30h

Dissabte 15 d’octubre
a les 13.00h, a les 16.00h i a les 17.30h
ESGLESIA
35 minuts
Edat recomanada a partir de 2 anys

Dissabte 15 d’octubre
a les 13.30h
ITINERANT
60 minuts
Per a tots els públics

CA SES MONGES /
ESPAI MALLORCA VERDA
30 minuts
Edat recomanada de 1 a 3 anys

Dansa
Dansa
CATALÀ

LA BAAL
Mallorca- Illes Balears

Superfrau
De Catalina Carrasco
Tre “fembots” passegen entre els humans, ocupen
l’espai i demostren les seves habilitats. El carrer es
converteix en un aparador, on exposar els seus
cossos per a que els observin, els jutgin, els desitgin i
els comprin. A un estat neoliberal on tot es pot
comprar, emprar i llençar, cóm afecta l’existència
de robots a la conducta i a les relacions
sentimentals entre humans?

REESTRENA

Clown Familiar
SENSE TEXT

CIA. MEA CULPA
Catalunya - Illes Balears

LA BLEDA
Catalunya

Cr#sh (tothom pot
caure)

PLAÇA SANT JOAN
20 minuts
Edat recomanada a partir de 6 anys

Les Vacances de
Madame Roulotte

De Miquel Mas Fiol

D’Helena Escobar i Pere Hosta

En el marc d’una prova esportiva, Alba, Carla i
Gerard reviuen els moments més durs de la seva
adolescència. A cada pip de la prova es
mostren fragments d’una joventut on no es
parlava de l’ansietat, de l’autoestima ni de la
salut mental. I aquí venim a parlar d’això, de tot
allò que mai ens van explicar. Venim a mostrar
les caigudes per no pelar-nos els genolls. CR#SH,
tothom pot caure és un espectacle fresc,
humorístic i vitalista, que pretén explicar la
problemàtica de la salut mental als adolescents.
Al cap i a la fi tothom pot caure.

Comencen les vacances. Arriba al lloc on creu
que serà perfecte per passar el seus dies de
relax. Allà té una gran sorpresa : hi ha un munt
de gent que l'espera i vol passar amb ella
aquesta estona. El bon humor respirarà per tot
arreu, els ocells, les flors, els arbres, la gent, tot
amb gran felicitat. Però no tot serà perfecte ...
segur que aquestes vacances seràn un veritable
record per sempre més.

Dissabte 15 d’octubre
a les 16.45h
Diumenge 16 d’octubre
a les 12.45h

ESTRENA A BALEARS

Comèdia-drama
CATALÀ

Dissabte 15 d’octubre
a les 17.30h en castellà i a les 20.00h en català.
TEATRE
75 minuts
Edat recomanada +14 anys

Dissabte 15 d’octubre
a les 18.15h
PLAÇA SANT JOAN
Diumenge 16 d’octubre
a les 12.45h
PLAÇA MAJOR
50 minuts
Per a tots els públics

ESTRENA
Teatre circ
CASTELLÀ

YARLEKU TEATRO
Navarra

By ò Bu
De Sophie Núñez y Amaya Goñi
Distòpia circense en clau surrealista. Dos
personatges separats per un mur habiten les seves
múltiples solituds.

CATALÀ

CATALÀ

DIÀLEGS D'ART
Menorca- Illes Balears

H2O
D' Adriana Aguilar i Marie Tholon
H2o és un espectacle de dansa-clown, poètic i
visual, divertit i tendre, que vol educar en valors
d'ecologia, reforçant les idees reduir, reutilitzar i
reciclar els plàstics que consumim
diàriament, amb l'objectiu d'adonar-nos de la
importància de cuidar el nostre planeta Terra.

Bu, fa mil anys que és al mateix lloc. By, mil anys
caminant sense parar. Com travessen els dies?
Quina esperança sosté el seu existir? Què passaria
si es trobessin?
Trapezis, històries circulars i situacions extravagants
componen l'univers de By ò Bu.

Dissabte 15 d’octubre
a les 18.30h i a les 22.00h

Dissabte 15 d’octubre
a les 20.00H i a les 22.00h

POLIESPORTIU 2
50 minuts
Edat recomanada a partir de 12 anys

ESCOLA ES CREMAT /
ESPAI MELCHOR MASCARÓ
60 minuts
Edat recomanada de 3 a 10 anys

Dansa-Clown

Text,actors i cançons

LA FORNAL D’ESPECTACLES
Illes Balears

GRÚMIC, UN SOMNI DE
TARDOR
De La Fornal D’espectacles
A Grúmic feim una nova versió de la tardor: La
versió és que un follet molt espavilat dirigeix tots
els elements de la natura per a què arribi la
tardor. El follet es diu Grúmic i t'explicarà com
s'ho fa per a què caiguin les fulles dels arbres.
Amb Grúmic hi ha la seva amiga Nona. Tots dos
es troben un bon dia quan Nona no té gens de
ganes d'anar a escola. Grúmic li revela un gran
secret: que ell és l'encarregat d'organitzar la
tardor. Fa que arribin les pluges i els vents, pinta
el paisatge amb centenars de pintures de milers
de tonalitats marrons, ordena que les fulles dels
arbres caiguin a terra per a formar catifes
naturals, i fa moltes més activitats que omplen
l'agenda del follet durant tots aquests mesos de
tardor.
“Grúmic, un somni de tardor” és l'obra teatral
que protagonitzen el follet Grúmic i Nona, amb
un tercer actor que és l’encarregat de moure i
manipular totes les titelles.
Diumenge 16 d’Octubre a les 11:15h
ESPAI MELCHOR MASCARÓ
50 minuts
Edat recomanada a partir de 5 anys

ESTRENA BALEARS

ESTRENA

Titelles infantil/familiar
SENSE TEXT

Pallassos
CATALÀ

ANITA MARAVILLAS & PORTAL 71
País Basc

TEATRE MÒBIL
Catalunya

Las Cotton

L'odissea del riure perdut

D’ Anita Maravillas i Portal 71

De Jordi Girabal, Marcel Gros i Atilà Puig

Deixant enrere els perills del seu poble natal, la
família Cotton es dirigeix a la ciutat a la recerca
d’una nova vida i oportunitats. Entre les teulades i
els llums de la ciutat, entre les teles, els fils i les
màquines de la fàbrica, la mare i les seves dues
filles viuran noves aventures i perills desconeguts.
Però, aquesta vegada, no estan soles i es llançaran
amb força al desig de ser felices.

Riure per les butxaques, Riure pels colzes… Qui
mai no riu, mai viu!
Al País de Bufilàndia ha desaparegut el riure! Ens
ajudes a trobar-lo?
Comença l’aventura! Un viatge ple d’humor i
fantasia!
El riure és un tresor. Cuidem-lo!
Un espectacle d’humor perquè rigui tota la
família! Com més serem més riurem!

Diumenge 16 d’octubre
a les 12.00h i a les 13.30h

Diumenge 16 d’octubre
a les 12.00h i a les 19.30h

Diumenge 16 d’octubre
a les 12.30h i a les 16.00h

TEATRE
55 minuts
Edat recomanada +5 anys

POLIESPORTIU 2
55 minuts
Edat recomanada + 4 anys

ESGLÉSIA
50 minuts
Edat recomanada + 4 anys

Circ
SENSE TEXT

MANIPULATS
Mallorca- Illes Balears

Téntol
De Gràcia Moragues i Mateu Canyelles
"Hi ha paraules que són autèntiques metàfores, altres
que muden el seu significat fins al punt d'adquirir-ne un
del tot diferent a l´embrionari allunyant-se dels seus
orígens i altres que tenen etimologies impossibles que
són aquelles populars que indiquen d'on venim: així
ocorr amb la paraula téntol, paraula que els nins de
Mallorca, quan juguen, fan servir per demanar una
pausa" Antoni Janer Torrens

ESTRENA A BALEARS
Públic familiar
CATALÀ

LA TRESCA I LA VERDESCA
Catalunya

Maquinaigües
De Claudi Llobet, Jordi López i Toni López
Amb les cançons del disc Maquinaigües, La Tresca
ha preparat un concert teatralitzat per a tots els
públics sota la direcció artística de Guillem Albà.
La companyia entra de nou al teatre per
interpretar les seves cançons i ficar-se a la pell dels
personatges que fan possible que l’aigua vagi des
de les profunditats de la terra fins a les aixetes de
casa vostra.
Un concert vestit amb imatges poètiques, on la llum
i la instrumentació musical es posen al servei
d’explicar-vos una història; el cicle de l’aigua i com
l’home ha enginyat unes màquines per domesticar
aquest element tan essencial que viu en nosaltres.

Diumenge 16 d’octubre
a les 13.30h i a les 18.00h
POLIESPORTIU 1
50 minuts
Edat recomanada + 6 anys

Text
CATALÀ
LA FORNAL D’ESPECTACLES
Illes Balears

LA PINGÜINA VIATGERA
De La Fornal D’espectacles
Na Serafina és una pingüina que decideix deixar
l’Antàrtida per anar a veure món. Uns mariners
que passen per allà l’embarquen amb ells i pel
camí troben una estranya illa feta de deixalles.
Allà, na Serafina coneixerà dos monstres molt
amistosos que l’ajudaran a construir un globus
per seguir el seu viatge. La petita pingüina
voltarà món passant per ciutats, boscos, deserts i
coneixent els seus habitants i les seves
peculiaritats. Voleu saber què li depararà
aquesta aventura a la nostra amiga?
Acompanyau-nos a descobrir-ho!

Diumenge 16 d’Octubre a les 13:30H i a les
16:00H
ESCOLA ES CREMAT /
ESPAI MELCHOR MASCARÓ
40 minuts
Edat recomanada de 3 a 7 anys

REESTRENA
Teatre tragicomèdia
CATALÀ |CASTELLÀ

ESTEPA TEATRE
Mallorca- Illes Balears

Tenim un do
De Manel I. Serrano Servera
Un grup de somia-truites decideixen abaixar-se
del món i fundar el seu propi llogaret a una
oficina de correus abandonada.

Diumenge 16 d’octubre
a les 17.15h
TEATRE
50 minuts
Edat recomanada per a tots els públics

Animació infantil
CATALÀ |CASTELLÀ

CUCORBA
Mallorca- Illes Balears

El ball que mai no
s’acaba
De Cucorba
Tornam , Cucorba, amb la música com a fil
conductor de l’espectacle, amb l’humor contagiós
i fresc fet d’ironies subtils, amb paròdies grotesques
relacionades amb la vella comicitat popular, però,
sobretot, amb un respecte immens per allò que és
el nin, per allò que pot ser en el futur.

Diumenge 16 d’octubre
a les 17.15h
PLAÇA MAJOR
60 minuts
Edat recomanada per a tots els públics

