LA NOSTRA PROGRAMACIÓ PER A LA PRIMERA INFÀNCIA

Des de Desembre 2019 a Abril 2020
Galàctica

Cia. Clardelluna

Desembre

Diumenges 8, 22 i 29 a les 11 i a les 12
Duració 45 minuts (30 minuts d'espectacle + 15 minuts
d'experimentació)
Edat: 1 - 4 anys
La Gala és una titella que viu en un poble molt trist i gris, fins que un
dia un somni li revela la música i els colors que li causen noves
sensacions. La Gala començarà a descobrir i viure moltes aventures i
sensacions, que explicarà al seu poble un cop torni.

Amb Nadons i Sons

Nadal 2019

Per afavorir una trobada sense pre-requisits.
Per una pedagogia del present.

ACTIVITAT OBERTA GRATUïTA amb places limitades : dissabte 4 de gener a les 12.00 h
Reserva la teva plaça info@porta4.cat amb el nom i el nombre de persones que voleu assistir-hi..
Amb nadons i sons és un espai per gaudir en petit grup. Tenint el joc com a eix, tot cercant una comunicació íntima
amb el teu nadó. El sò, la música... des del plaer.
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La cuineta de l'Aureli
Fes-t’ho com vulguis

Gener

Diumenges a les 11 i a les 12
Duració: 45 minuts

Edat: 3 - 5 anys
Sinopsi: L'Aureli és un pallasso que ens mostrarà el seu dia a dia darrera d'un circ.

Baby esferic

Febrer

Aboon Teatro

1 i 2 de febrer a les 11 i 12
Duració: 30 minuts
Edat: 0 - 3 anys
Sinopsi: A traves d'una gran bola blanca, que es converteix en planetes i animals, descobrim la màgia
de la terra al ritme dels nadons.

El gegant del pi

Febrer i Març

Teatre de Titelles i Cançons Pamipipa
Diumenges a les 11 i 12
Duració: 35 minuts

Edat: 0 - 3 anys
Un espectacle de titelles gegants, amb cançons tradicionals i populars, que té música en viu. Un
espectacle senzill per als més menuts, on es reflecteixen les nostres arrels.

El drac màgic

Abril

Teatre de Titelles i Cançons Pamipipa
Diumenges a les 11 i 12
Duració: 40 minuts

Edat: 0 - 3 anys

Sabeu quin secret amaga la platja? I el llac, el prat florit, el camp de blat i
la mar? Doncs que “hi ha animalons per tots els racons” i diferents
cultures ens expliquen les seves històries a través de les cançons.
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