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ESPECTACLE:

Cabaret Patufet

COMPANYIA

Samfaina de Colors

CONTACTE

Mirna Vilasís

TELÈFON / TELÈFON MÒBIL

972688007 / 629386130

CORREU ELECTRÒNIC

samfainadecolors@samfainadecolors.cat
http://www.samfainadecolors.cat/

SINOPSI

Aconseguirà la Rateta Presumida trobar l’amor de la seva
vida? I la Lluna, podrà enredar al Sol? Per què vol la nina
Marta anar a la platja? Quin és l’ocell que dorm a la palla i que
pon un ou cada setmana? El drac ens vol espatllar la festa.
Se’n sortirà? I, en Patufet, que hi té a veure en tot plegat?
Totes aquestes preguntes tenen resposta al Cabaret Patufet.
Un cabaret petit com un granet d’anís.
Cabaret Patufet és material sensible. És un espectacle de
música, cançó, conte, poesia i endevinalles per als més petits.
Creatiu, emotiu, delicat, divertit i participatiu. Un cabaret patufet.

FITXA ARTÍSTICA

Intèrprets:
Mirna Vilasís: Veu, campana, pandereta i picarols.
Xavi Múrcia: Veu i guitarra.
Rafel Roca : Il·luminació.
Raül Vilasís i Berta Vidal: Escenografia i vestuari.
Lletres, composició i direcció musical: Xavi Múrcia
Direcció d'escena: Mirna Vilasís
Producció executiva: Samfaina de Colors
Correcció lingüística: Roger Vilà
Contrabaix, gravació i mescles: Albert Vila - E.Paella
Vídeo i fotografia: Flare Estudi
Web: Sílvia Molera
Disseny de logotip: Núria Casanova -demiim
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ESPECTACLE:

El petit Circ “The Little Circus”

COMPANYIA

Cia Mercè Framis Teatre d’ombres

CONTACTE

Rosa Ferez

TELÈFON

687653335

CORREU ELECTRÒNIC

lalilu@gmail.com
http://www.merceframis.com/

SINOPSI
Damunt la pista del petit circ sona la música; la Mary, un pallassa entremaliada i divertida, és la
presentadora d’aquest circ particular. Amb un simple toc de vareta la Mary fa canviar de color el seu
nas vermell; un porquet, un xai i altres animals de la granja fan salts d’amunt la corda fluixa al compàs de
la música, l’elefant es renta les dents, el lleó es pentina i la girafa es renta la cara...
Amb aquest i altres números els artistes del petit circ mostren les seves habilitats al so de les cançons
que els acompanyen.
Aquest es un espectacle pedagògic, estètic i divertit que a través del llenguatge del circ es converteix en
una introducció de conceptes i paraules elementals per als més petits i alhora, és també una invitació
a la descoberta i familiarització de l’anglès a través de les cançons.
Aquest espectacle s’ofereix en varies modalitats:
Anglès; Català y Anglès i Català acompanyat de cançons en anglès.
Idea i creació : Mercè Framis
FITXA ARTÍSTICA
Guió: Jordi teixidó i Mercè framis
Diàlegs : Jordi teixidó
Escenes: Mercè Framis, Jordi Teixidó i Marga Carbonell
Construcció: Olga Olveira i Mercè Framis
Música : Manel Valls
Confecció del teatret: Paulette San Martin ( la sombrerita loca)
Estudis de gravació: Pep Pascual i Eduard Altaba
Producció i Direcció: Mercè Framis
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ESPECTACLE:

Els tres porquets

COMPANYIA

Teatre Imaginari

CONTACTE

Ainhoa Luís

TELÈFON / TELÈFON MÒBIL

676869103 / 607 250023

CORREU ELECTRÒNIC

info@tutatis.es
http://www.tutatis.es/detalle.asp?id=51

SINOPSI

Els 3 porquets eren 3 germans músics que
formaven part d’una banda de jazz molt famosa al
bosc. En fer-se grans van decidir independitzar-se i
no seguir vivint a casa de la mare, per la qual cosa
cadascún d’ells es disposà a construir la seva
pròpia caseta.
El llop, aficionat a la música, vol formar part de la
banda de música dels porquets, però aquests
rebutgen la seva proposta i es riuen d´ell.

Així,

aquest, sense ofici i famolenc, decideix menjar-se
els porquets per convertir-se en l’únic músic del
bosc.

FITXA ARTÍSTICA

Guió: Anhoa Martínez
Direcció:
Lindes Farré
Repartiment: Nuria Granell i Arnau Vilarós
Tècnic. Paun Juny
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ESPECTACLE:

Petits Princeps

COMPANYIA

Cia. Mini Mumusic

CONTACTE

Jordi Fàbregas Vilà

TELÈFON / TELÈFON MÒBIL

938480499 /609401366

CORREU ELECTRÒNIC

arts@abaforum.es
http://www.mumusiccircus.com/

SINOPSI

Espectacle Musical.
A la Clara li agrada badar i tarararejar melodies.
Fer pampallugues amb les mans i deixar-se
endur
onades
amunt,
onades
aball...
A en Marçal li agrada jugar amb instruments de
música i posar-se cap per aball.
Junts els agrada composar cançons i navegar
d'un joc a l'altre sense ordre ni criteri.
La imaginació es desplega i partir d'aquí tot el
que es desitgi pot agafar vida.
Fins i tot els bidons que feien de tamburet
comencen a moure's i a multiplicar-se enmig del
goig i el divetiment.

FITXA ARTÍSTICA

Concepció: Clara Poch
Direcció: Clara Poch i Marçal Calvet
Intèrprets: Clara Poch i Marçal Calvet
Composició Musical: Marçal Calvet i Clara Poch
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ESPECTACLE:

La Princesa i el Mosquit

COMPANYIA

La Farsa Teatre

CONTACTE

Oriol Garrido

TELÈFON / TELÈFON MÒBIL

645786434

CORREU ELECTRÒNIC

cia.lafarsa@gmail.com

SINOPSI

La Princesa i el Mosquit, ens narra les aventures

info@lafarsa.net

d'en Jan, un fidel servent de la famosa Bella
Dorment, que després d'haver quedat adormida per
la punxada d'un mosquit maligne, necessita ser
despertada pel petó d'un Príncep Blau... En Jan
buscarà més enllà del regne de Conte Contat aquest
Príncep tant desitjat. El trobarà?
FITXA ARTÍSTICA

Obra Original de La Farsa Teatre
Repartiment Esther Baró, Jordi Vilamú,
Oriol Garrido i Joan Gil
Direcció La Farsa
Musiques originals de Eduard Vila i Perarnau
Tècnic Albert Carrique
Assessors de l'espectacle Mingo Vallés i
Agustí Coll
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ESPECTACLE:

LUMINIS

COMPANYIA

CIACRIDANS

CONTACTE

CRISTINA MIRALLES ALSINA

TELÈFON / TELÈFON MÒBIL

696547336

CORREU ELECTRÒNIC

cristinamirallesalsina@gmail.com

SINOPSI
Luminis és un espectacle de dansa dirigit a un públic infantil i familiar, on el protagonista són els jocs de balls
amb les ombres i els audiovisuals.
Luminis té una durada de 50 minuts i consta 11 peces independents les unes de les altres, però totes elles
tenen com a fil conductor els jocs de llums i el món imaginari que aquests permeten. Cada una de les peces
tracta un tema diferent, com l’amistat, l’amor o la vellesa, per exemple. I si són aquests els temes dels que
tracta Luminis és perquè la Companyia Cridans, a més de voler introduir als més petits al món de la dansa i
de l’art, pretén incidir en els valors més essencials, bàsics per l’educació dels infants.
Amb més, amb Luminis, els nens coneixeran diferents estils de música, incidint també en les notes i
instruments, i danses, com el Hip Hop, el ballet clàssic, el claqué i el contemporani.

FITXA ARTÍSTICA
DIRECCIÓ I COREOGRAFIA: CRISTINA MIRALLES ALSINA.
GUIÓ: MARTA CRISTIÀ I CRISTINA MIRALLES.
IL.LUSTRACIONS I DISSENY GRÀFIC: ZUHAITZ SAN BUENAVENTURA, IRATI FERNADEZ I ESTER
SEBASTIÀ.
DISSENY INFORMÀTIC I AUDIOVISUALS: CESC MIRALLES ALSINA.
ASSESORAMENT TÈCNIC: JORDI RUEDA MUÑOZ.
COMPOSITOR MUSICAL: RAÚL PATIÑO OLIVARES (LA LLINTERNA INSTRUMENT).
BALLARINS: ALBA RODRÍGUEZ TAVIRA, GISELA VERA ALSINA , CLARA CASALS MESTRE,
ANTONIO LUQUE VILLALBA I ALEJANDRA MARTIN SANCHEZ (NINOT LUMINIS).
AJUDANT DE COREOGRAFIA: ANTONIO LUQUE I JORDI GRIFELL (CLAQUE).
PRODUCCIÓ: CIA. CRIDANS I MERCE ALSINA.
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ESPECTACLE:

Les màgiques aventures d’en Fixi i en Foxi

COMPANYIA

Enric Magoo – Teatre de Cordó

CONTACTE

Enric Magoo

TELÈFON / TELÈFON MÒBIL

607731903

CORREU ELECTRÒNIC

info@enricmagoo.com

SINOPSI
El món dels contes sovint es relaciona amb tot un seguit de situacions fantàstiques i màgiques.
Les màgiques aventures d’en Fixi i en Foxi porta aquestes situacions a l’escenari utilitzant una
tècnica tan antiga com els propis contes: LA MÀGIA.
Els dos personatges protagonistes representen dos móns molt diferents. Així, mentre en Fixi
sempre intentarà tocar de peus a terra, pertany al món terrenal, on les lleis socials i de
comportament humà marquen les pautes; en Foxi sempre estarà per sobre de tot això, viu en un
món màgic i fantàstic, per a ell tot és absolutament possible i normal. L’un representa, doncs, els
valors de la societat dels adults, i, l’altre, els valors de la fantasia infantil.
Són aventures i peripècies que, malgrat s’expliquin des de la cel·la d’una presó, ens transporten a
indrets de tota mena: una estació de tren, les muntanyes de les Roques Picalludes, el fantàstic
país de les fades, etc.
En aquest espectacle es combinen, a més a més, dos tipus de gèneres: el policíac, amb
persecucions de lladres i policies; i el fantàstic, del món de les fades i les bruixes; reflectits en els
dos personatges i en les seves pròpies històries.

FITXA ARTÍSTICA

Adaptació, posada en escena i actors: ENRIC
MAGOO i JUANJO NAVARRO
Text: TERESA DURAN
Escenografia: RAMON DE LOS EROS I TERO
GUZMAN
Música: CARLES BERTRAND
Titella i màscara: SUSANA RUIZ I ZONGO
Efectes màgics: ENRIC MAGOO
Vestuari: RAFAEL PINTO
Operador Tècnic: NÈSTOR NAVARRO
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ESPECTACLE:

GRANOTES I GRIPAUS I ALTRES TRIFULGUES.

COMPANYIA
CONTACTE

CIA. CESC SERRAT “Rondallaire”
amb ISAAC ELÍAS.
Cesc Serrat

TELÈFON / TELÈFON MÒBIL

670 26 26 67 93 730 09 05

CORREU ELECTRÒNIC

cescserrat@gmail.com
http://www.cescserrat.com/

SINOPSI

Granotes i Gripaus i Altres Trifulgues, és un
espectacle-audició format per un conjunt de petits
contes i cançons explicades i cantades per un narradorrondallaire, amb l’acompanyament musical i
instrumental d’ un music, cantant.
Cada conte és il·lustrat amb objectes iconogràfics
relacionats amb l’argument narratiu i compta amb una
petita banda sonora (breus peces musicals, cançons...)
que descriu cada personatge, l’acció o l’ambient; així,
l’espectador atent escolta, visualitza i percep diversos
llenguatges, impressions i emocions.
L’espectacle és una suma dels llenguatges oral,
musical, corporal i plàstic, entrelligats pel fil argumental
del món màgic del conte.

FITXA ARTÍSTICA

Actor / Narrador: Francesc Serrat i Comerma
Music:
Isaac Elías
Direcció:
Josep Antoni Vladimir
Creació musical: Isaac Elías i Ramon Estrada
Arranjaments literaris: Jordi Garcia
Disseny de llums:
Pepus Serrat
Plàstica dels objectes: Lluís
Jové,
Montserrat
Ginesta, Josep M. Serrat, Pep Madaula, Montse
Morera, T&P, Francesc Serrat.
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ESPECTACLE:

Sol amb la Lluna

COMPANYIA

La Companyia Sgratta

CONTACTE

Joan Cirera

TELÈFON / TELÈFON MÒBIL

619.57.03.84

CORREU ELECTRÒNIC

sgratta@sgratta.com
http://www.sgratta.com/

SINOPSI

El sol veu les coses clares com la llum del dia, però a la lluna
ningú s’atreveix a enganyar-la... Així que junts, s’explicaran
una pila d’històries! Totes elles divertides i alegres com el dia,
però tendres i sinceres com la nit. Un noi despistat però amb
molta empenta, uns pirates de terra endins, una princesa
enredaire i una pila de bestieses i animalades! Tot plegat amb
dos narradors molt especials. I el Sol i la Lluna girant al voltant
d’un món, cada dia més curiós.

FITXA ARTÍSTICA

Text i actors: Clara Gavaldà i Joan Cirera
Música: David Moreno
Disseny i control de so i llums: Paula Crespo
Escenografia i atrezzo: EMPIE
Il•lustracions: Subi
Vestuari: Carme Solà i Pilar Guiteras
Disseny Gràfic: Ivó Oliveras
Fotografia: Jordi Martí
Agraïments: Joan Maria Segura, Mireia Cirera i Joel Grau
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ESPECTACLE:

Encenalls de temps: un viatge en 4D

COMPANYIA

La Màgia d'Albert Llorens

CONTACTE

Albert Llorens

TELÈFON / TELÈFON MÒBIL

692159848

CORREU ELECTRÒNIC

magia@albertllorens.net
http://www.albertllorens.net/

SINOPSI
Has somiat mai en estar en dos llocs alhora? En retrocedir en el temps? O potser en
viatjar instantàniament d'un indret a un altre?
Un espectacle en les 3 dimensions de l'espai, però també en la dimensió del temps. Un
viatge en 4 dimensions. T'ho perdràs?
Centralitzat en la presentació de “la primera màquina del temps”, “Encenalls de temps: un
viatge en 4D” explora de forma seriosa la teoria física que hi podria haver al darrere del viatge
en el temps, combinant-la amb efectes màgics que combinen sorpresa, humor, música i
participació del públic.
Màgia de gran format amb aparicions de persones i vehicles motoritzats, desaparicions,
transposicions, caixes d'espases, levitacions i... un viatge en el temps!
Un espectacle intel·lectual, però també divertit i participatiu, que promet no deixar a ningú
indiferent.
FITXA ARTÍSTICA
idea, guió i direcció: Albert Llorens
ajudants d'escena: Alfred Prunés, Àlex Martínez
tècnic regidoria: Santi Vàzquez
disseny il·luminació i direcció caps mòbils: Jordi Salas
tècnic de so: Albert Gorina
vestuari: JOVI Creacions
material màgic: Rich Hill's Illusionshop, Snap Illusions, Wellington Enterprises
assessorament màgic:Antoni Casas

30 novembre 2013

30 novembre 2013

ESPECTACLE:

Cel de danses

COMPANYIA

Bufanúvols

CONTACTE

Carmina Mas

TELÈFON / TELÈFON MÒBIL

680680955/ 937159027

CORREU ELECTRÒNIC

gbufanuvols@gmail.com i
grupbufanuvols@hotmail.com
http://www.bufanuvols.net/catala/

SINOPSI

L’espectacle “Cel de danses” és un recull de danses
d’arrel tradicional.Cada una de les peces té un ball
propi que nosaltres ensenyem en el moment del
concert. Són coreografies molt boniques i variades
que els dansaires aviat aprendran a ballar. Les
músiques, arrenjades per Gregori Ferrer, són molt
vives, d’una gran alegria.

FITXA ARTÍSTICA

Guitarra: Pau Tarruell
Acordió: Gregori Ferrer
Violí: Magali Sala Mas
Mestra balladora: Carmina Mas
Arrenjaments: Gregori Ferrer
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ESPECTACLE:

Los padrins erre que erre

COMPANYIA

Xip Xap Teatre

CONTACTE

Jordi Granell Molins

TELÈFON / TELÈFON MÒBIL

973243321 / 639312930

CORREU ELECTRÒNIC

xipxap@xipxap.cat
http://www.xipxap.cat/

SINOPSI

Presentacions i actes especials.

FITXA ARTÍSTICA

Jordi Granell Molins i Òscar Ribes Hermoso
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