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presentació

índex d’obres

Us presentem, com cada any, la programació per al curs 2022-2023. Us
recordem aspectes importants en el sistema de funcionament i relació que
establim amb vosaltres, amb el convenciment que estan donant un bon
resultat.
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Aquest curs, les guies didàctiques dels espectacles que hàgiu concertat,
les continuareu rebent, com el curs passat, a l’adreça de correu electrònic del centre. Això vol dir que en disposareu amb un temps d’antel·lació
adequat perquè pugueu treballar amb els vostres alumnes l’assistència a
l’espectacle.
Així mateix, juntament amb aquest programa, us lliurem una butlleta
d’inscripció que ja podeu anar omplint, amb els espectacles elegits, i que
ens podeu retornar per fax o correu electrònic.
Recordar-vos que una vegada fetes les inscripcions als espectacles, rebreu,
via correu electrònic, un document informatiu amb els dies i hores dels
espectacles de tota l’escola, caldrà que els reviseu i hi doneu la vostra conformitat.
Hi veureu oferta de teatre en anglès, com a aposta útil i adequada per
millorar les competències comunicatives en aquesta llengua.
Només ens cal desitjar-vos un curs profitós i dir-vos que, per la nostra
part, seguirem treballant en la millora contínua de la prestació del servei.
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Programa en col·laboració amb
els ajuntaments de:
CASTELLBISBAL
RELLINARS
SANT LLORENÇ SAVALL

TERRASSA
VILADECAVALLS

Aquest programa garanteix:
La qualitat artística i el valor pedagògic dels espectacles
El transport interurbà gratuït
Un aforament limitat de les sessions: 200 per a Educació Infantil i 350 per als altres cicles
Una gestió eficaç

A la pàgina següent hi trobareu els espectacles de teatre, música i dansa escollits per un equip
d’especialistes en les tres matèries, que formen la programació seleccionada per al curs 2022-2023.
El resum d’aquests espectacles està ressaltat amb títol en negatiu a la pàgina corresponent.
Poblacions on es realitzen els espectacles:

T

TERRASSA

Inscripcions i informació

Preus per alumne

• Per c/e: inscripcionspde@torredelpalau.org
• Per telèfon: Judit Josa: 666 68 22 14
		
Yolanda Vicent: 670 85 35 36

Els espectacles avalats pels ajuntaments adherits seran
per l’escola pública de:
Castellbisbal 6 €, Viladecavalls 6,20 €, Terrassa 4,20 €,
Rellinars 6,50€
per alumne / sessió.

Som a Rambla d’Ègara 340, 2n. Terrassa.
Telèfon: 937 899 085
La inscripció no serà vàlida fins que sigui confirmada
per PDE mitjançant correu electrònic.
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CICLE SUPERIOR E.S.O.

CICLE MITJÀ

CICLE INICIAL

EDUCACIÓ INFANTIL

1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre
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Pica de mans

Silver Drops
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Silver Drops
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T
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Teatre Alegria
Auditori Municipal
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16, 17, 18, 19

La llàntia meravellosa

Móbilus

Per terra de dracs

Festuc Teatre

Addaura Teatre Visual

Pep López

T Auditori Municipal

Novembre
2, 3, 4

T Auditori Municipal

The Postman

Móbilus

Txema

Addaura Teatre Visual

T

Novembre
Auditori Municipal

23, 24, 25

T
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10, 11, 12, 13

10, 11, 12, 13

The Postman

La dansa a escena!

Txema

Institut del Teatre de Barcelona

T Auditori Municipal

Novembre
23, 24, 25

T Auditori Municipal
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Centre de titelles de Lleida

Contes amagats
Marcel Gros
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LA NINA DEL CAP PELAT

KISSU

En un carro ple d’andròmines hi viu la
Nina del Cap Pelat...

Kissu és un espectacle creat i dirigit per
Joan Andreu Vallvé, amb música de Bernat Vallvé i produït pel Centre de Titelles
de Lleida, que narra la següent història…

L’espectacle que us presentem explica
el conflicte que té una nina en veure’s
diferent dels altres, perquè no té
cabells. La por a no ser acceptada, la
desesperació que això comporta i la
lluita per intentar ser com els altres
i per formar part del col·lectiu la
portaran a fugir del seu entorn, a la
recerca d’uns cabells que pal·liïn la seva
diferència.
Els personatges que s’anirà trobant al
llarg del seu viatge, el Gegant del Pi, la
Lluna la Pruna, el Sol Solet, en Patufet,
el Cargol Treu Banya..., l’ajudaran a
evolucionar i créixer com a persona, a
través de l’amistat, la superació i l’amor.
I és així com conclou la història, amb
una lloança a favor de les diferències i
particularitats que ens caracteritzen a
cada persona.
Amb una proposta escènica molt
innovadora, caracteritzada per un
devessall d’imaginació, que inclou el
reciclatge i la manipulació d’objectes, la
companyia Engruna Teatre transporta
l’espectador a un univers d’un gran
impacte visual i sonor, a través de la
bellesa de les imatges i la música.
El projecte La Nina del Cap Pelat vol
potenciar, a la vegada, el treball actoral
i les arts plàstiques i sensorials, que
són el motor de la companyia.

T Auditori Municipal

Octubre
20, 21

Per a en Kissu, el cadell de llop, la descoberta de l’entorn és una aventura que
el porta a allunyar-se del seu cau i de la
seva mare, fins a perdre’s i anar a raure
al món dels homes. Creient que és un
gosset abandonat, la Duna i el seu avi
l’acullen a casa. Però què passarà quan
aquests descobreixin la vertadera naturalesa d’en Kissu?

ment d’una història molt entenedora, alhora que emotiva, que transmet valors i
sentiments positius. Permet parlar amb
els infants de valors com la curiositat i
l’afany de descoberta, les diferències, els
sentiments, les alegries i els temors.
Premi al Millor Espectacle de la XXVII
edició del Festival Internacional de Títeres
de Alicante 2014.

T
T

Novembre
Teatre Alegria
Auditori Municipal

8, 9
15, 16, 17, 18

DE BRACET

L’escenografia gaudeix, com sempre, de
la delicadesa en l’elaboració dels decorats
i els titelles: simples i expressius alhora.
Hi ha una notable fusteria en l’espai,
tot i que el que atrapa més és quan un
element es desdobla i es transforma en
un altre. Tot són fustes amb cantonades
irregulars, en una aparença d’espontaneïtat, que evoca a les construccions d’anys
de la infància.
La proposta porta el segell de la companyia, amb text i moviment pausats i
clars, cançons que es van repetint durant
l’espectacle, lletres senzilles i el desplega-
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De bracet és un espectacle basat en la
poesia que autors catalans actuals han
adreçat als infants. Samfaina de colors
ha musicat aquest repertori i l’interpreta
i l’ofereix a l’escenari amb l’ajuda de diversos elements escènics: objectes, titelles, vestuari,... Aquesta audició musical
aposta per la poesia, perquè forma part
d’un substrat cultural que aporta vocabulari, experiència, enriquiment,...
La guitarra, en mans del propi autor de
la música, el Xavi, i l’extraordinària veu
de la Mirna, tots dos amb un rigor i una
professionalitat difícils de trobar en els
espectacles per a infants, aconsegueixen
un espectacle que té la mida justa per
educar, tot divertint i fent volar la imaginació.
L’escenari ple de llibres, la guitarra i les
veus… el pollet canta blues, al gegant
ningú l’entén, el número 4 enveja el 3,
el rellotge que balla i balla, la fada en-

cantadora, la baralla de la cullera i la
forquilla, la vaca divertida, la nina descolorida, les bombolles de sabó… Van
de bracet música i poesia i per a fer-ho
més rodó es fan cançó!
“De bracet és un espectacle per a fer estimar la poesia a tots els infants. Sense estridències, senzill i imaginatiu, té la capacitat de comunicar sentiments. I tot gràcies a una posada en escena sòbria i acurada,
a unes cançons boniques i de qualitat i a
uns intèrprets de primera fila.”

T Auditori Municipal

Gener
19, 20

PICA DE MANS
Contes i música conformen aquest espectacle que ens porta la companyia
Pentina el Gat, en el qual el ritme i els
instruments de percussió són protagonistes d’alt de l’escenari. Mitjançant
contes diversos, es presenten les característiques del ritme i instruments
de percussió tan atractius als ulls d’un
infant, com pot ser la bateria, i d’altres
com el pandero, el triangle, les mans!

Una banda de 4 músics i 1 narrador
us explicaran històries de personatges
fantàstics, escoltareu els instruments,
gaudireu de la creació de cançons i participareu en jocs i danses. Pica de mans
utilitza un projector de vídeo, on apareixen diferents imatges i clips totalment adaptats a la narració dels contes
i a la interpretació de les cançons. La
creació dels contes, la composició de
cançons i músiques i la realització dels
vídeos són a càrrec de la pròpia companyia.
L’espectacle comença amb un petit conte
que el narrador explica, buscant la complicitat dels infants. En aquesta història
es narren les aventures del Joanet, un nen
d’un petit poble de muntanya que s’ha
de fer càrrec del dia de la Festa Major en
veure que els músics no arriben. I crea una
orquestra amb estris de casa!

T
T

Març
Auditori Municipal
Teatre Alegria

14, 15, 16, 17
20, 21, 22, 23		

CONTES AMAGATS
Amb més de 25 anys de carrera en solitari, el pallasso Marcel Gros no para de
reinventar-se. I és que creu que aquest
és el secret per a mantenir-se viu. A cavall de l’humor, la ironia, les metàfores
i la imaginació, el pallasso aterra amb
el seu nou espectacle Contes Amagats.
En aquesta ocasió, en Marcel fa un viatge a través d’històries que encara no
formen part de llibres. Des de la seva
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finestra, el pallasso emprèn una aventura imaginària plena de formes, papers, colors i sorolls. Al llarg de l’obra,
va obrint capses de sorpreses que contenen personatges, objectes i materials
envoltats per la màgia.
On s’amaguen els contes?

Marcel Gros es presenta com un trobador de contes i viatja per camins imaginaris a la recerca de les històries que
encara no són a dins dels llibres. Està
disposat a anar on faci falta per trobar
els contes amagats. S’adona que d’històries n’hi ha per tot arreu, cal atrapar-les i, de vegades, et quedes quiet i
les històries t’atrapen a tu!
“Marcel Gros és un pallasso d’ofici. Sap
treure el somriure de la canalla amb el moviment i la reiteració més simple. Però res
és mecànic, tot respira una certa ànima.
El seu Contes amagats és un poema a la
imaginació.“

T

Abril
Auditori Municipal

25, 26

SILVER DROPS
Silver Drops és un espectacle visual en el
qual el moviment, la plasticitat estètica
i una acurada selecció musical es combinen per transportar-nos a un viatge
fascinant sobre el món de l’aigua. A partir d’aquest element es recreen escenaris, sensacions, fenòmens, atmosferes
i situacions que desperten els sentits i
que ens expliquen històries i vivències
més properes al món dels somnis que a
la realitat.

Aquest espectacle arriba de la mà de la
companyia Silver Drops, que neix amb
la voluntat d’acostar el llenguatge de la
dansa contemporània als infants.

T Teatre Alegria
T Auditori Municipal

És una proposta de dansa contemporània que reflexiona sobre el creixement,
amb escenes que s’inspiren a partir de
l’aigua. És un seguit de paisatges i llocs
que ens recorden a la vida dels infants,
als seus moments més divertits, però
també a aquells més profunds en els
que es descobreixen a ells mateixos i
en els que comencen a entendre qui
són. La construcció de la identitat, el
joc amb els altres, el conflictes o la màgia i la fascinació per la bellesa serien
algunes de les temàtiques de les coreografies que surten i que s’inspiren a
partir de l’aigua.
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Addaura Teatre Visual

Dani Landry

Festuc Teatre

Per terra de dracs

Safrà i Serafí

Pep López

Txo Titelles

Sleeping Beauty
(Teatre en anglès)
Theatre4schools
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LA LLÀNTIA
MERAVELLOSA
Alguna vegada heu somiat en trobar
una llàntia meravellosa amb un geni a
dins capaç de concedir-vos tres desitjos? Aquesta història està protagonitzada per una nena i la voluntat de complir el seu únic desig: que la seva mare
es curi de la malaltia que pateix. El geni
és capaç de concedir riquesa, bellesa,
poder o fama. No obstant, es troba a
una nena que no anhela cap d’aquestes
coses…

MÓBILUS

ATREVEIX-TE

La companyia Addaura Teatre Visual,
dirigida per Teia Moner, neix de la inquietud d’exploració i experimentació
entre la fusió de diferents disciplines
escèniques com són la màgia, el teatre,
la dansa, els titelles, el circ, la llum negre, les ombres..., amb l’objectiu de fer
creacions de teatre visual.

Us proposem un espectacle de gran
qualitat, de la mà d’un dels animadors
més reconeguts del país, en Dani Landry, amb un repertori de cançons pròpies i dinàmiques, que provoca que
els infants no parin de sorprendre’s al
compàs del ventilador!

A càrrec de Festuc Teatre us proposem
gaudir d’aquest espectacle de teatre de
titelles, que ens parla dels desitjos, de
l’acceptació i de l’amor que és capaç de
sobrepassar les dificultats de la vida.

En aquesta ocasió, presenta un espectacle
basat en l’obra de l’artista plàstic americà
Alexander Calder: Móbilus. Aquest treball
ha permès a la companyia descobrir nous
elements escènics per entrar plenament
en el seu imaginari. Fent servir quatre eixos del seu treball, els mòbils, el filferro,
la pintura i el circ, ens endinsarem i descobrirem el seu món.

La producció capgira el conte original
d’Aladdí per convertir-lo en una història de superació, de les pors que s’han
d’expressar sense tabús i de l’amor infinit. L’escenografia es transforma com
ho fan els desitjos al llarg de la vida i el
fil conductor musical està basat en una
cançó de Joan Dausà.

Calder gaudeix fabricant aparells que
tenen l’objectiu de divertir o desplaçar
el pensament de l’espectador respecte
dels seus usos coneguts i normals. A
partir d’aquesta premissa, l’espectacle
desplega moviments amb el suport
dels materials que fa servir l’artista per
obrir el pensament dels infants.

Gaudir de La llàntia meravellosa de Festuc
Teatre marca un abans i un després, perquè
la màgia existeix però no és ràpida ni passa
perquè sí. La màgia no és el que ens han
explicat, és molt millor i està a l’abast de
tothom…

“En efecte, va agradar molt l’exquisida combinació d’una plàstica d’inspiració calderiana amb la dansa, la música i una gestualitat que bevia sobretot de l’univers de la
màgia”.

T Auditori Municipal

Novembre

Gener
T Auditori Municipal

2, 3, 4

10, 11, 12, 13

Una mosca desendreçada, una colla
d’invents de dubtosa utilitat o uns estris de cuina, que es converteixen en
instruments, són alguns dels elements
que formen el paisatge sonor de l’espectacle, amb cançons alegres, reflexives i surrealistes, que ens faran riure i
plorar, ballar i escoltar, viure i conviure.
Amb Atreveix-te, en Landry ens anima
a qüestionar conceptes a l’entorn de la
diversitat, les famílies, el menjar i els
aliments, els rumors, ... i, sobretot, ens
convida a atrevir-nos a pensar!
La trajectòria de Dani Landry, dinamitzant i expandint la Rumba Catalana, li
ha valgut no només reconeixement per
l’èxit que tenen els seus espectacles
sinó també la nominació als Premis
Enderrock 2014 i als Premis ARC 2014
(Associació de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya).
A Atreveix-te no s’apaga el ventilador
de la rumba catalana, màgicament es
transforma per enriquir diversos gèneres musicals.

T

9

Febrer
Auditori Municipal

9, 10

SAFRÀ I SERAFÍ
L’espectacle de Txo Titelles parla del
valor i la força de l’amistat: tot i ser diferents, i a vegades no entendre’ns gaire, junts aconseguim fer coses!
A través del dia a dia en la vida de dos
ratolins veïns que tenen interessos i
aficions diferents, es constata que la diversitat ens enriqueix i que a través de
la cooperació i l’amistat ens completem
els uns als altres.
La companyia desplega la història de
manera molt visual. El ritme de les
accions és encadenat amb les intervencions de les titellaires que la van
conduint, cosa que fa que el seguiment
de l’obra sigui fàcil i plàcid. Els espectadors, a més, gaudeixen amb la riquesa
del vocabulari i les enginyoses frases
dels personatges, que parlen amb rodolins.
En Safrà i en Serafí són dos ratolins. En
Safrà és marró i bastant alt. Li encanta
cosir, i en el seu cau sempre hi ha teles
de colors. En Serafí és gris i força baixet. Li encanta llegir i el seu cau sempre és ple de diaris. Són veïns, però no

s’entenen ni mica ni gens… Tot canvia
quan apareix un ratot dolent que els
vol ensarronar.

T Auditori Municipal

Març
9, 10

SLEEPING BEAUTY
De la mà de Theatre4schools, us oferim
aquesta proposta de teatre en llengua
anglesa i us convidem a reviure el conte de La bella dorment, una obra plena
de màgia, humor i precioses cançons.
Al bateig de la princesa no conviden a la
fada Malèfica. Per aquest motiu, ella, enrabiada, llança un encanteri sobre la petita. Setze anys més tard l’encanteri es fa
realitat…
Theatre4schools és una companyia de
teatre educatiu en anglès amb llarga
trajectòria. Els actors i les actrius són
professionals amb molta experiència
en teatre per a infants i joves i especialistes en l’ús de la interpretació per
reforçar el text i millorar la comprensió i l’aprenentatge de la llengua. Les
escenografies són molt elaborades i
juntament amb els efectes de llum i so
fan que les escenes siguin atractives i
de gran contingut visual. La música i
les cançons són fàcils d’aprendre, pensades perquè els alumnes puguin cantar-les i aprendre’n el vocabulari d’una
forma lúdica.

T Auditori Municipal

10

Abril
13

PER TERRA DE DRACS
De la mà de Pep López arriba aquest
espectacle de cançons de participació,
amb contes curts, on s’uneixen els contes tradicionals i d’autor sobre dracs
i éssers mítics de diferents indrets del
planeta amb les cançons i la música,
els dibuixos animats i el descobriment
d’instruments musicals molt llunyans
a la nostra cultura, i tot amb el suport
d’imatges i estímuls visuals. El repertori inclou diversos estils que acosten
l’espectador al jazz i el swing, el funk,
la cançó d’autor, les balades o el cabaret
literari.
Per terra de dracs vol potenciar el treball
de valors i els transmet de forma oberta
i reflexiva. És un espectacle que acull la
diversitat i que vol afavorir la integració, motivant actituds d’acostament a
través de la cançó, la imatge, la llengua i
la seva cultura.
La companyia Pep López va obtenir el
premi FETEN 2013 per l’espectacle El
món d’Irene. Les seves produccions han
tingut un ampli ressò nacional i han viatjat per Europa i Amèrica.
La Martina i en Dídac, tot remenant calaixos, troben un llibre sobre dracs i altres éssers mitològics. Junts decideixen esbrinar
què hi ha de cert en tot allò...

T

Maig
Auditori Municipal

3, 4, 5
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THE POSTMAN
Un sobre que amaga màgia. Ja ha arribat!
Diuen que és l’únic carter que ha repartit cartes en més de vint països dels cinc
continents. Ha entregat paquets a la
Reina d’Anglaterra, al Papa i a un president de la Casa Blanca. Viatja sol, tot i
que sempre l’acompanyen la seva gorra,
la seva cartera i un mocador. Però, avui,
es dóna compte que té un paquet sense
adreça ni remitent. No sap per a qui és!
Decideix obrir-lo i descobrir què conté... Trobarà al seu destinatari?

musical i participatiu, on hi veureu disciplines de mim, clown i, per descomptat,
màgia! Txema ha actuat en més de 23
països, en escenaris com Le plus Grand
Cabaret du Monde, de París, el Magic
Castle, de Hollywood, i al Monday Night
Magic, de New York. A més, ha estat
premiat amb els Anells d’Or de Suïssa i
en la Colombe d’Or de França.

T Auditori Municipal

Novembre
23, 24, 25

MÓBILUS
La companyia Addaura Teatre Visual,
dirigida per Teia Moner, neix de la inquietud d’exploració i experimentació
entre la fusió de diferents disciplines
escèniques com són la màgia, el teatre,
la dansa, els titelles, el circ, la llum negre, les ombres..., amb l’objectiu de fer
creacions de teatre visual.

L’espectacle fa un homenatge a la tradició de la correspondència i al clàssic
ofici del carter. Avui en dia tot es diu
amb emoticones i dibuixos a les xarxes
socials. Abans, si et volies comunicar,
havia de ser amb paraules escrites en
un paper i havies d’esperar que el carter
et portés la resposta, perquè tampoc hi
havia telèfons. El servei de correus era
una institució molt important i l’ofici
de carter era molt respectat i valorat.

En aquesta ocasió, presenta un espectacle
basat en l’obra de l’artista plàstic americà
Alexander Calder: Móbilus. Aquest treball
ha permès a la companyia descobrir nous
elements escènics per entrar plenament
en el seu imaginari. Fent servir quatre eixos del seu treball, els mòbils, el filferro,
la pintura i el circ, ens endinsarem i descobrirem el seu món.

Calder gaudeix fabricant aparells que
tenen l’objectiu de divertir o desplaçar
el pensament de l’espectador respecte
dels seus usos coneguts i normals. A
partir d’aquesta premissa, l’espectacle
desplega moviments amb el suport
dels materials que fa servir l’artista per
obrir el pensament dels infants.
“En efecte, va agradar molt l’exquisida combinació d’una plàstica d’inspiració calderiana amb la dansa, la música i una gestualitat que bevia sobretot de l’univers de la
màgia”.

T

Gener
Auditori Municipal

10, 11, 12, 13

TOT BUFANT
En Pep Gol i en Pep Pascual presenten
el món musical que es pot crear “tot
bufant”. No només el clarinet, la flauta o la trompeta conformen de manera
exclusiva la secció de vent d’una orquestra sinó que hi ha un ampli ventall
d’objectes que poden fer les mateixes o
similars funcions que els primers: una
mànega, unes ampolles, una regadora...
Segons aquest principi, qualsevol pot
muntar una orquestra; cal, però, ser
força observador de l’entorn i posseir
una mica d’imaginació.
Tot bufant és una audició que se centra
en els instruments de vent en el sentit
més ampli del terme. Així, els espectadors, al costat d’instruments clàssics
de la secció de vent (famílies, recursos
i evolució històrica), poden observar el

The postman arriba de la mà de Txema,
i és un projecte de màgia teatralitzada,
visual i creativa, en la qual s’explica una
interessant història. És un espectacle
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sió i l’aprenentatge de la llengua. Les
escenografies són molt elaborades i
juntament amb els efectes de llum i so
fan que les escenes siguin atractives i
de gran contingut visual. La música i
les cançons són fàcils d’aprendre, pensades perquè els alumnes puguin cantar-les i aprendre’n el vocabulari d’una
forma lúdica.

món de melodies que es pot extraure
dels objectes quotidians.
L’audició està conduïda per dos dels
músics de la prestigiosa banda LA VELLA DIXIELAND, en Pep Gol i en Pep
Pascual. Aquests dos intèrprets han fet
de les audicions musicals adreçades a
escolars veritables espectacles de participació, de creació musical i de màgia
escènica!

T Auditori Municipal

Febrer
16

L’ODISSEA
DEL RIURE PERDUT
A càrrec de Teatre Mòbil ens arriba la
proposta L’Odissea del riure perdut, de
recent estrena, que ens parla de valors
universals i ens explica una història
amb gran missatge, a través d’escenes
esbojarrades, diàlegs amb grans dosis
d’humor i, fins i tot, cançons.
Al País de Bufilàndia ha desaparegut el
riure! Ens ajudes a trobar-lo? Comença l’aventura! Comença un viatge ple
d’humor i fantasia! El riure és un tresor
que s’ha de cuidar i hem de recuperar!
Riure per les butxaques, riure pels
colzes... Qui mai no riu, mai viu!
Teatre Mòbil neix l’any 1984, a la ciutat
de Manresa, quan Marcel Gros, Atilà
Puig i Jordi Girabal deixen el grup de
teatre de carrer El Setrill per produir
els seus propis espectacles. Des dels
seus inicis, la companyia ha apostat

per l’humor, inspirant-se en la tradició
del pallasso, adaptant el seu llenguatge al teatre i combinant espectacles de
números amb d’altres de línia argumental, sempre mantenint l’expectació
del públic.

		
T

Febrer

Auditori Municipal		

21, 22

EXCALIBUR
De la mà de Theatre4schools, us oferim
aquesta proposta de teatre en llengua
anglesa i us convidem a gaudir d’aquesta història farcida d’aventures i acció.

Abril
T Auditori Municipal

14

LA DANSA A ESCENA!
Des de l’Institut del Teatre de Barcelona, i a partir de projectes que neixen de
pràctiques de creació dels alumnes, arriba aquest espectacle, pensat per a la
mirada d’infants i joves. Els ballarins i
les ballarines formen part de la fornada
d’artistes dels darrers cursos dels Estudis Superiors de Dansa. Aquests joves
intèrprets ens mostren, en aquesta
ocasió, les seves creacions.

La poderosa espasa Excalibur està clavada
en una pedra i només qui sigui digne de
ser rei d’Anglaterra la podrà treure. Merlí,
Artur, Morgana i Ginebra seran protagonistes en una aventura plena d’encanteris,
intrigues, amor i combats d’espases, que
no deixarà indiferent a ningú!
Theatre4schools és una companyia de
teatre educatiu en anglès amb llarga
trajectòria. Els actors i les actrius són
professionals amb molta experiència
en teatre per a infants i joves i especialistes en l’ús de la interpretació per
reforçar el text i millorar la compren-
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Tot es posa en joc a l’escenari, des de
la tècnica i el rigor en la disciplina fins
a les idees que es volen transmetre i
les coreografies que serviran per desplegar-les i dibuixar-les, a través d’un

repertori molt divers, que demostra
que la dansa, en les especialitats de
Contemporània, Clàssica i espanyola,
viu un moment creatiu apassionant,
amb una redefinició constant dels seus
codis expressius i un enriquidor apropament a altres llenguatges artístics.
L’objectiu prioritari d’aquesta experiència artística és donar als futurs ballarins
les eines necessàries perquè ells mateixos descobreixin el seu potencial creatiu, permetent-los desplegar els seus
propis llenguatges, i empenyent-los a
cercar recursos, tant tècnics com emocionals, per aconseguir fer gaudir el
públic.

Els infants i joves podran gaudir de la
música en directe i deixar-se captivar
per una música que, tot i haver nascut
en un altre segle, conserva tota la seva
vigència. El concert inclou interpretacions realitzades amb uns instruments
molt familiars per a ells: guitarra elèctrica i acústica, piano, baix elèctric i
veu. Serà un viatge molt interessant on
podreu descobrir les característiques
de les diferents etapes del Beatles i on
el públic també hi podrà participar, un
viatge que ens commourà i que no deixarà indiferent a ningú!

T

Abril
20, 21

L’OMBRA DELS
BEATLES A LA MEVA
MALETA DE CANÇONS
En aquest espectacle, el Litus i els seus
companys ens presentaran l’evolució
musical dels Beatles a través de les
seves cançons més rellevants. Amb la
seva passió per la música, aquest grup
ens transmetrà la influència dels 4 músics de Liverpool en la música pop-rock
del segle XXI. El propi Litus ens ofereix
peces composades per ell on notarem
la influència d’aquest grup que va revolucionar les tendències musicals dels
anys 60.

En la peculiar família Bélier, tots són
sords menys la Paula, que té 16 anys.
Ella és indispensable per al seu pares
en el dia a dia, sobretot en l’explotació
de la granja familiar. Animada pel seu
professor de música, que ha descobert
en ella un sorprenent do per al cant, la
noia decideix preparar la prova per a un
concurs de ràdio nacional. Aquesta és
una elecció vital que podria significar
allunyar-se de la seva família i un pas
inevitable cap a l’edat adulta.
Podran els Bélier sobreviure sense qui
ha estat sempre els seus llavis i les seves orelles? O triomfarà l’esperit d’una
família que faria qualsevol cosa per seguir unida?

Espectacle programat en el marc del Dia
Internacional de la dansa..
Auditori Municipal

LA FAMÍLIA BÉLIER

L’ànima del grup, en Litus, és un cantautor terrassenc que va descobrir la
seva vocació musical des de ben jove.
Tocant en solitari i amb diversos grups,
ha interpretat estils de música tan diversos com pop, rock, jazz, blues i soul.

		
T Auditori Municipal		

Maig
9, 10, 11

Us proposem aquesta comèdia francesa, dirigida per Eric Lartigau, plena
de grans moments commovedors. La
Família Bélier ens deixa una combinació de lluita, superació, riures i emocions. És una història molt ben lligada,
amb un final que no us deixarà indiferent, una narració que flueix amb harmonia mentre l’espectador observa,
des de la seva butaca, com la Paula es
fa gran i decideix volar!
2015: Premi del Cinema Europeu a la
Millor comèdia. Premi Cèsar a la Millor
actriu.

		
T Cinema Catalunya		
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cicle superior i 1r cicle d’ESO
de 10 a 14 anys
teatre

cinema

dansa

música

The Postman

La família Bélier

La dansa a escena!

Solo

Txema

Eric Lartigau

Institut del Teatre
de Barcelona

Xavi Lozano

L’odissea del riure
perdut

L’ombra dels Beatles a la
meva maleta de cançons
Litus

Teatre Mòbil

Excalibur

(Teatre en anglès)
Theatre4schools
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THE POSTMAN
Un sobre que amaga màgia. Ja ha arribat!
Diuen que és l’únic carter que ha repartit cartes en més de vint països dels cinc
continents. Ha entregat paquets a la
Reina d’Anglaterra, al Papa i a un president de la Casa Blanca. Viatja sol, tot i
que sempre l’acompanyen la seva gorra,
la seva cartera i un mocador. Però, avui,
es dóna compte que té un paquet sense
adreça ni remitent. No sap per a qui és!
Decideix obrir-lo i descobrir què conté... Trobarà al seu destinatari?

comptat, màgia! Txema ha actuat en
més de 23 països, en escenaris com Le
plus Grand Cabaret du Monde, de París, el
Magic Castle, de Hollywood, i al Monday
Night Magic, de New York. A més, ha
estat premiat amb els Anells d’Or de
Suïssa i en la Colombe d’Or de França.

T Auditori Municipal

Novembre
23, 24, 25

L’ODISSEA
DEL RIURE PERDUT
A càrrec de Teatre Mòbil ens arriba la
proposta L’Odissea del riure perdut, de
recent estrena, que ens parla de valors
universals i ens explica una història
amb gran missatge, a través d’escenes
esbojarrades, diàlegs amb grans dosis
d’humor i, fins i tot, cançons.

L’espectacle fa un homenatge a la tradició de la correspondència i al clàssic
ofici del carter. Avui en dia tot es diu
amb emoticones i dibuixos a les xarxes
socials. Abans, si et volies comunicar,
havia de ser amb paraules escrites en
un paper i havies d’esperar que el carter
et portés la resposta, perquè tampoc hi
havia telèfons. El servei de correus era
una institució molt important i l’ofici
de carter era molt respectat i valorat.

Al País de Bufilàndia ha desaparegut el
riure! Ens ajudes a trobar-lo? Comença l’aventura! Comença un viatge ple
d’humor i fantasia! El riure és un tresor
que s’ha de cuidar i hem de recuperar!
Riure per les butxaques, riure pels
colzes... Qui mai no riu, mai viu!

The postman arriba de la mà de Txema,
i és un projecte de màgia teatralitzada,
visual i creativa, en la qual s’explica una
interessant història. És un espectacle
musical i participatiu, on hi veureu
disciplines de mim, clown i, per des-

Teatre Mòbil neix l’any 1984, a la ciutat
de Manresa, quan Marcel Gros, Atilà
Puig i Jordi Girabal deixen el grup de
teatre de carrer El Setrill per produir
els seus propis espectacles. Des dels
seus inicis, la companyia ha apostat
per l’humor, inspirant-se en la tradició
del pallasso, adaptant el seu llenguatge al teatre i combinant espectacles de
números amb d’altres de línia argumental, sempre mantenint l’expectació
del públic.

		

T Auditori Municipal		

Febrer
21, 22

SOLO
Solo és una trobada musical amb un
personatge entranyable que ens descobrirà el seu univers personal i la seva
particular manera de relacionar-se
amb els objectes. En un format de concert, l’artista, en Xavi Lozano, estableix
un diàleg amb el públic, enginyós i intel·ligent, ple d’ironies verbals i visuals,
on l’humor sempre és present.
Us convidem a gaudir d’un concert extravagant, amb unes exquisides composicions musicals, que mostra un
viatge inevitablement còmic i didàctic,
amb objectes quotidians que habitualment veiem, però no sempre sentim.
La música és allà on decidim trobar-la!
Xavi Lozano dedica bona part de la
seva vida professional a la didàctica i a
la pedagogia, amb actuacions i tallers
(en solitari o amb la formació Bufa &
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Sons) sobre com fer música a partir
d’objectes i materials reciclats.
Format musicalment al món clàssic i
de la cobla, sempre ha estat en contacte
amb tot tipus de música, de la tradicional a l’experimental, passant per fusions diverses. Especialitzat en aeròfons
tradicionals, ha format part de manera
estable o en forma de col·laboracions
amb gran varietat de músics i projectes.
En ràdio i televisió ha estat presentador
i assessor del programa d’educació musical “L’Atrapasons” del K3 i ha col·laborat en programes de TV3.

T Auditori Municipal

Març
21, 22

EXCALIBUR
De la mà de Theatre4schools, us oferim
aquesta proposta de teatre en llengua
anglesa i us convidem a gaudir d’aquesta història farcida d’aventures i acció.

són molt elaborades i juntament amb
els efectes de llum i so fan que les escenes siguin atractives i de gran contingut visual. La música i les cançons són
fàcils d’aprendre, pensades perquè els
alumnes puguin cantar-les i aprendre’n
el vocabulari d’una forma lúdica.

T Auditori Municipal

Abril
14

LA DANSA A ESCENA!
Des de l’Institut del Teatre de Barcelona, i a partir de projectes que neixen de
pràctiques de creació dels alumnes, arriba aquest espectacle, pensat per a la
mirada d’infants i joves. Els ballarins i
les ballarines formen part de la fornada
d’artistes dels darrers cursos dels Estudis Superiors de Dansa. Aquests joves
intèrprets ens mostren, en aquesta
ocasió, les seves creacions.

La poderosa espasa Excalibur està clavada
en una pedra i només qui sigui digne de
ser rei d’Anglaterra la podrà treure. Merlí,
Artur, Morgana i Ginebra seran protagonistes en una aventura plena d’encanteris,
intrigues, amor i combats d’espases, que
no deixarà indiferent a ningú!
Theatre4schools és una companyia de
teatre educatiu en anglès amb llarga
trajectòria. Els actors i les actrius són
professionals amb molta experiència en
teatre per a infants i joves i especialistes
en l’ús de la interpretació per reforçar el
text i millorar la comprensió i l’aprenentatge de la llengua. Les escenografies

Tot es posa en joc a l’escenari, des de
la tècnica i el rigor en la disciplina fins
a les idees que es volen transmetre i
les coreografies que serviran per desplegar-les i dibuixar-les, a través d’un
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repertori molt divers, que demostra
que la dansa, en les especialitats de
Contemporània, Clàssica i espanyola,
viu un moment creatiu apassionant,
amb una redefinició constant dels seus
codis expressius i un enriquidor apropament a altres llenguatges artístics.
L’objectiu prioritari d’aquesta experiència artística és donar als futurs ballarins les eines necessàries perquè ells
mateixos descobreixin el seu potencial creatiu, permetent-los desplegar
els seus propis llenguatges, i empenyent-los a cercar recursos, tant tècnics com emocionals, per aconseguir
fer gaudir el públic.
Espectacle programat en el marc del Dia
Internacional de la dansa..

T Auditori Municipal

Abril
20, 21

L’OMBRA DELS
BEATLES A LA MEVA
MALETA DE CANÇONS
En aquest espectacle, el Litus i els seus
companys ens presentaran l’evolució
musical dels Beatles a través de les
seves cançons més rellevants. Amb la
seva passió per la música, aquest grup
ens transmetrà la influència dels 4 músics de Liverpool en la música pop-rock
del segle XXI. El propi Litus ens ofereix
peces composades per ell on notarem
la influència d’aquest grup que va revolucionar les tendències musicals dels
anys 60.

Els infants i joves podran gaudir de la
música en directe i deixar-se captivar
per una música que, tot i haver nascut
en un altre segle, conserva tota la seva
vigència. El concert inclou interpretacions realitzades amb uns instruments
molt familiars per a ells: guitarra elèctrica i acústica, piano, baix elèctric i
veu. Serà un viatge molt interessant on
podreu descobrir les característiques
de les diferents etapes del Beatles i on
el públic també hi podrà participar, un
viatge que ens commourà i que no deixarà indiferent a ningú!

LA FAMÍLIA BÉLIER
En la peculiar família Bélier, tots són
sords menys la Paula, que té 16 anys.
Ella és indispensable per al seu pares
en el dia a dia, sobretot en l’explotació
de la granja familiar. Animada pel seu
professor de música, que ha descobert
en ella un sorprenent do per al cant, la
noia decideix preparar la prova per a un
concurs de ràdio nacional. Aquesta és
una elecció vital que podria significar
allunyar-se de la seva família i un pas
inevitable cap a l’edat adulta.
Podran els Bélier sobreviure sense qui
ha estat sempre els seus llavis i les seves orelles? O triomfarà l’esperit d’una
família que faria qualsevol cosa per seguir unida?

L’ànima del grup, en Litus, és un cantautor terrassenc que va descobrir la
seva vocació musical des de ben jove.
Tocant en solitari i amb diversos grups,
ha interpretat estils de música tan diversos com pop, rock, jazz, blues i soul.

		
T Auditori Municipal		

Maig
9, 10, 11

Us proposem aquesta comèdia francesa, dirigida per Eric Lartigau, plena
de grans moments commovedors. La
Família Bélier ens deixa una combinació de lluita, superació, riures i emocions. És una història molt ben lligada,
amb un final que no us deixarà indiferent, una narració que flueix amb harmonia mentre l’espectador observa,
des de la seva butaca, com la Paula es
fa gran i decideix volar!
2015: Premi del Cinema Europeu a la
Millor comèdia. Premi Cèsar a la Millor
actriu.

		
T Cinema Catalunya		
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2n cicle d’ESO i Batxillerat
de 14 a 18 anys

teatre

cinema

dansa

música
In Crescendo
en concert
In Crescendo

6 cordes i 1 viatge
Lluís Cuadrench
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IN CRESCENDO EN
CONCERT
La història musical d’In Crescendo va
arrencar després de guanyar el concurs
‘Oh Happy Day’ de TV3, l’any 2014, i
treure el seu primer disc Som In Crescendo (2015), que els va portar de gira
per Catalunya, Aragó, Illes Balears,
Croàcia, Suïssa i Polònia, amb més de
cinquanta concerts. El grup vocal va
evolucionar quan al 2016 va publicar
un DVD musical al costat de l’Orquestra de Cambra de Granollers i un segon
disc i espectacle titulat Ínfimit (2017).
Després de quatre anys i gires de concerts nacionals i internacionals, experiments musicals i col·laboracions amb
artistes reconeguts, com el concert pels
refugiats al Palau Sant Jordi de Barcelona amb Joan Manuel Serrat, Joan
Dausà, Elena Gadel, etc. In Crescendo
segueix enfrontant-se al repte de versionar de manera sorprenent cançons
de tots els moments, estils i llocs, amb
particulars arranjaments i un mode
únic d’interpretar temes moderns.
Us convidem a escoltar-los! Ens interpretaran una selecció de cançons actuals i populars i també alguns dels seus
hits, acompanyats d’un teclat, un caixó
i moments de coreografia, en un concert màgic i emocionant, que atraparà
el públic amb curiositat i il·lusió.

T Auditori Municipal

Febrer
14

6 CORDES I 1 VIATGE
Us proposem un concert pedagògic en
acústic que pretén apropar els joves a la
cultura i la història musical i fer gaudir
d´un espectacle únic farcit de ritmes i
estils diversos. Es tracta d´un recorregut musical, un viatge cronològic que
va des de principi del segle XX fins a
gairebé la dècada dels anys 80.
En aquest concert, ofert per Lluis Cuadrench, es mostraran diferents tipus de
guitarres i efectes, per tal de recrear el
so dels temes ques’interpreten.
El viatge comença amb el naixement
del blues clàssic, de la mà de Robert
Johnson, fins arribar a Eric Clapton i
d’altres guitarristes. Després gaudireu
de la guitarra elèctrica i del blues rock,
amb Jimmi Hendrix, i del jazz, amb
George Benson. També escoltareu The
Beatles, que van compondre una gran
quantitat de “riffs” guitarrístics i del
hard rock, amb Deep Purple, Led Zeppelin i Queen. Seguidament escoltareu
el rock simfònic de Pink Floid. El viatge
acabarà amb Police, grup amb el qual
la guitarra marcarà una clara influència
en el so de les dècades posteriors i fins
a l’actualitat.
Lluís Cuadrench és guitarrista, productor musical i professor de música.
Fa més de 20 anys que es dedica a la
música, col·laborant amb artistes d’estils diversos.

T Auditori Municipal
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Propostes de Teatre a debat
PROPOSTES DE MICRO TEATRE A DEBAT
Us presentem una nova línia d’activitat teatral per poder ser representada dins l’aula: un sol actor o una sola actriu,
un bon tema i un bon monòleg. Una proposta que convida a reflexionar i debatre alguns temes de l’actualitat més
punyent propers als joves.

A partir de
1r Cicle d’ESO
PERFIL D’ÈXIT
Parlem de la construcció
dels perfils a les xarxes
socials.
La reconeguda influencer Luci
Hac entra a l’aula per explicar-nos
les claus de l’èxit. La Luci ens
donarà consells permodelar el
nostre perfil en funció del que
vulguem aconseguir, i trucs per
saber en qui ens hem de convertir per petar-ho tot a la vida, com
triomfar i ser feliços.
Però... Quines són les normes
del joc de l’èxit? Estem disposats
a jugar-les? A quin preu? La Luci
no és tot allò que sembla, i mica
en mica s’anirà obrint per mostrar-nos com l’èxit tot sovint va
acompanyat de renúncies. Al llarg
del monòleg, anirem entenent
les debilitats i inseguretats que
s’amaguen rere una imatge perfecta d’instagram.

LA MUNTANYA
En Raimon és un home fet a si
mateix. És valent, amable i positiu i aquesta és l’actitud que té
davant la vida. La pandèmia l’ha
obligat a reinventar-se i ho ha
aconseguit amb èxit. Ara es de-

dica a fer de coach. Ens explicarà
com ho hem de fer per ser més feliços i gestionar les emocions. Només depèn de nosaltres mateixos.
Diu que hem de trobar la nostra
fortalesa. Hem de ser forts com
una muntanya.
La seva filla, l’Elena, té 12 anys.
Fa 1r d’ESO. Ella, en canvi, està
en plena tempesta: nou institut,
nous companys, inseguretat amb
el seu cos, la pandèmia… massa
coses. Accidentalment, la tempesta de l’Elena entrarà a l’aula interrompent el discurs del Raimon,
deixant al descobert una realitat
que posarà contra les cordes al seu
pare, i farà esclatar una crisi que,
a base de muntanyes, havien anat
ajornant.
Mitjançant aquesta activitat pretenem generar un espai de diàleg
amb els joves, on, a través de l’apoderament individual i col·lectiu,
es reflexioni críticament sobre
els malestars que ens travessen al
llarg de la vida.

1r Cicle d’ESO
SELECCIÓ NATURAL
Parlem de l’assetjament
escolar.
En arribar a l’escola nova i presentar-se davant de la classe, la
Marta no pot deixar de pensar

en aquell dia. El dia fatídic en què
tot va començar i la seva vida va
passar a ser un infern. Ràbia, por,
solitud, odi. Segons les lleis de selecció natural, els individus més
forts i adaptats al medi, sobreviuen. Mentre que els febles tendeixen a desaparèixer. La Marta
experimenta una autèntica lluita
per la supervivència.
L’assetjament escolar és una problemàtica comuna que afecta gairebé un de cada deu infants i que,
sovint, sobrepassa tant a alumnes
com a professorat. Aquest espectacle planteja la temàtica d’una forma directa i propera, a través d’un
monòleg que interpel·la els adolescents d’una forma colpidora,
que permet reflexionar sobre les
causes, motivacions i conseqüències de les violències en el context
escolar.

4t d’ESO i
BATXILLERAT
LA CORDA
Parlem de la violència
de gènere
Després de trucar dinou vegades
seguides a la seva xicota, en Marc
aconsegueix parlar-hi. Camina
nerviós i desconfiat. Vol saber
on és, què està fent i perquè ha
tardat tant a contestar. Està amb

algú? L’ha mentit? Té a veure amb
aquell noi que va conèixer dissabte passat? L’amic de la Marta? O
amb el seu company de pràctiques? Vol saber-ho tot, de la Laura: quan pesa, què menja i qui va a
la seva classe.
El que en Marc no sap és que a
la Laura li agrada estar sola, que
prefereix anar al cinema sense ell i
que s’angoixa quan li truca dinou
vegades seguides.

ALBERT BERTA
Parlem de la
transsexualitat.
Quan va néixer l’Albert no es deia
Albert. Es deia Berta. De petita i,
després, d’adolescent, li va costar
feina i treballs racionalitzar què
li passava, comprendre perquè la
seva vida no era igual com la de la
majoria, entendre perquè, tenint
cos de noia, ell se sentia noi. Però
ara, després d’haver passat per
consultes mèdiques i, sobretot,
després d’haver conegut altres
persones com ell, l’Albert ha après
a trobar el seu lloc i a trepitjar fort,
malgrat les dificultats i els obstacles d’un món que no està del tot
preparat per a la diferència.

Teatre i
literatura
per a
alumnes de
batxillerat
Teatre i literatura és un projecte que va
ser creat per Accés Teatre amb el suport
de Teatre Ponent de Granollers.
És un projecte adreçat als alumnes dels
cursos de batxillerat amb l’objectiu
d’estimular la lectura i l’anàlisi de les
obres que formen part dels currículums
escolars, mitjançant la seva escenificació.
Els eixos que sustenten el projecte són:
• Una dramatúrgia del text que tingui
en compte els personatges i situacions
més atractius per als joves, essent fidels al text original i fent una síntesi
essencial dels continguts de l’obra.
• Un repartiment d’actors i actrius
professionals.
• Un muntatge sobri que no desviï
l’atenció de l’espectador d’allò que és
més important: el text, la paraula.
• Una introducció del tema prèvia
a la representació. Posteriorment,
una exposició de la posada en
escena oberta a les intervencions dels
alumnes i del professorat.
• Sessions amb un nombre de públic
limitat a uns 200 estudiants i a teatres que beneficiïn la proximitat entre
espectadors i intèrprets. Una durada
entre 45 i 60 minuts.

PROPOSTA D’ESPECTACLES TEATRE I LITERATURA
Auditori Municipal de Terrassa, dates a determinar amb el centre educatiu

LA PLAÇA DEL DIAMANT

LA FUNDACION

de Mercè Rodoreda

de Antonio Buero Vallejo

Fem un repàs de l’obra, centrant l’atenció
en els aspectes més importants de la vida
de la Colometa: l’amor, el valor de tirar
endavant una família i uns fills, el futur i la
necessitat de sobreviure i mirar de trobar la
felicitat. Ella conjuntament amb el Quimet
i l’Antoni, l’adroguer, són els protagonistes
de la nostra adaptació.

L’adaptació que hem fet d’aquesta obra de
plenitud de Buero Vallejo ens porta a una
reflexió sobre física i la presó mental. La
línia principal acompanya el personatge
protagonista al descobriment de la realitat
que l’envolta i que té subvertida per causa del que avui en diríem estrès posttraumàtic, que el supera i el fa aproximar a la
bogeria.

NADA

de Carmen Laforet

La protagonista, Andrea, arriba a Barcelona sense gairebé res, i marxa després de
passar una experiència vital plena de contrastos, llums i ombres.
La nostra proposta es basa en una dramatúrgia essencialista, que posa de manifest
la relació entre Andrea i els personatges
que l’envolten, amb el suport d’una acurada ambientació sonora.

AIGÜES ENCANTADES
de Joan Puig Ferreter

A l’hora d’adaptar una obra de teatre tan
coral com Aigües encantades als objectius
d’un projecte com Teatre i Literatura, hem
de prendre decisions. Aquest cop hem destriat aquelles parts de l’obra que comuniquen els problemes d’un poble amb la vida
dels personatges principals, sense oblidar
els missatges de crítica socials que l’autor
ens vol posar en evidència.
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Benvinguts a la ment d’un desequilibrat;
o potser som nosaltres els que no hi toquem?

Programació general de Pedagogia de l’Espectacle
Inscripcions i informació

Horaris

• Per c/e: inscripcionspde@torredelpalau.org

Horaris a convenir dins els dies programats. Les sessions es
realitzaran habitualment a les 11.00 h si només es fa una sessió
i a les 9.45 h i les 11.00 h si se’n fan dues. A la tarda la sessió
serà a les 15.30 h.

• Per telèfon: Judit Josa: 666 68 22 14
		
Yolanda Vicent: 670 85 35 36
Som a Rambla d’Ègara 340, 2n. Terrassa.

La durada dels espectacles és d’uns 50 minuts aproximadament.

Telèfon: 937 899 085

Sales on realitzem els espectacles

La inscripció no serà vàlida fins que sigui confirmada
per PDE mitjançant correu electrònic.

TERRASSA
Auditori Municipal
Passeig Ernest Lluch 1

Notes

Teatre Alegria
Gaudí, s/n

L’organització es reserva el dret, en cas de necessitat,
d’alterar l’ordre del programa, de canviar dies i/o hores o
de substituir algun dels títols programats, així com el dret
d’admissió a la sala d’actes.

Cinema Catalunya
Sant Pere 9

El dossier per al mestre el rebreu a l’adreça del correu
electrònic de l’escola.

Preus
A 6,50 € per alumne / sessió.

Forma de pagament
Després de l’espectacle, i confirmat el nombre d’assistents,
PDE us enviarà la factura que haureu d’abonar per transferència.
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FUNDACIÓ TORRE DEL PALAU

Rambla d’Ègara, 340, 2n
(Centre Cultural)
08221 Terrassa
Apartat de Correus 145
08220 Terrassa
Tels. 937 899 085 - 605 688 661
www.torredelpalau.org
inscripcionspde@torredelpalau.org

