XII FIRA DE TEATRE
INFANTIL I JUVENIL DE LES ILLES BALEARS
DEL 16 AL 19 D’OCTUBRE VILAFRANCA DE BONANY

L’ESCOLA S’ACOSTA A LA FIRA!
Benvolgut/da,
Des de fa 12 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 dotzena edició se celebrarà entre els dies 16 i 19
d’octubre del 2014.
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 nins, nines 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” i el programa
europeu Leader, hem pogut programar uns espectacles adreçats als
centres educatius. Vos proposam que participeu i pugueu gaudir de
l’ambient de la fira els dies 16 i 17 d’octubre assistint a les sessions
escolars que hem programat aquests dies a Vilafranca pensant amb
vosaltres.
Si us interessa participar del programa, cal enviar la sol·licitud que
s’adjunta degudament emplenada, per correu electrònic a l’adreça
firateatre.saxerxa@gmail.com abans del 19 de setembre. Si teniu
qualsevol dubte o consulta podeu contactar amb nosaltres als telèfons
618 618 361 (Francisca) o 666 505 301 (Àngela).

Salut i teatre!
Jaume Gomila Capó
President de Sa Xerxa
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L’ESCOLA S’ACOSTA A LA FIRA!
THE FUNAMVIOLISTAS
Durada: 70 minuts
Recomanat per a: 2n cicle d’ESO i Batxillerat
Lloc: Teatre Municipal de Vilafranca
Places disponibles: 200 per funció
Preu: 5 €/alumne (gratuït per als mestres)
A una plaça qualsevol, es
troben casualment tres dones
amb un present truncat.
Aquest encreuament del destí
canviarà inevitablement les
seves vides i aquests tres
curiosos
personatges
construiran una vida en comú,
amb les seves alegries, els seus
desacords i els seus somnis i
esperances.
L’amistat,
la
superació i la quotidianitat són
el fil amb què es teixeix aquesta història entranyable i commovedora,
narrada per les seves tres intèrprets a través d’una insòlita i excepcional
combinació de música, dansa, cant, humor i teatre de gest, sense
necessitat de l’ús de la paraula.
The Funamviolistas inclou música de:


Antoni Vivaldi, Edvard Grieg, Jules Massenet, Georges Bizet, Astor
Piazzola, Rita Pavone.



I bandes sonora de les pel·lícules: Deseando amar, Les Triplettes de
Belleville, Sweet Charity.



I temes de jazz i tango

A la finalització de l’espectacle s’organitzarà un col·loqui entre les
intèrprets i els estudiants.
Al següent enllaç trobareu un petit vídeo de l’espectacle:
http://www.youtube.com/watch?v=BmO6mpF3YEs
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DO NOT DISTURB (NO MOLESTAR)
De Vaivén Circo (Andalusia)
Durada: 55 minuts
Recomanat per a: educació primària i 1r cicle d’ESO
Lloc: P1 (Poliesportiu 1)
Places disponibles: 230 per funció
Preu: 5 €/alumne (gratuït per als mestres)
Aquest espectacle ens trasllada a
un dia de feina a qualsevol fàbrica
de principis del segle XX. En un
ambient industrial, quatre individus
manipulen i intenten donar sentit a
les peces que els han assignat. Les
combinen i desconstrueixen canviant
la seva forma i funció transformant-les
en els seus propis somnis.
Al següent enllaç trobareu un petit vídeo de l’espectacle:
https://www.youtube.com/watch?v=1ZTEN_gLqgI

KISSU
De Centre de Titelles de Lleida (Catalunya)
Durada: 50 minuts
Recomanat per a: educació infantil d’1 a 6 anys. Infants sordmuts
Lloc: SP (Saló Parroquial)
Places disponibles: 80 per funció
Preu: 5 €/alumne (gratuït per als mestres)
Per a en Kissu, el cadell de llop, la
descoberta de l’entorn és una
aventura que el porta allunyar-se del
seu cau i de la seva mare, fins a
perdre’s i anar a parar al món dels
homes. Creient que és un canet
abandonat, la Duna i el seu avi
l’acullen a casa. Però què passarà
quan
aquests
descobreixin
la
vertadera naturalesa d’en Kissu?
Al següent enllaç trobareu un petit vídeo de l’espectacle:
https://www.youtube.com/watch?v=wp8c_Ivq_pM
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COM GAT I GOS
Teatre animal (Catalunya)
Durada: 50 minuts
Recomanat per a: alumnes a partir de 3r d’educació primària
Lloc: Teatre Municipal de Vilafranca
Places disponibles: 200 per funció
Preu: 5 €/alumne (gratuït per als mestres)
Nota: aquest espectacle s’ofereix en anglès
Aquesta és la història den Nacho, un
dibuixant insaciable. Els seus dibuixos
són la seva passió i també ho són els
seus amics. Nacho ha trobat la manera
de donar-los vida i de comunicar-se
amb ells, però compte! Qualsevol cosa
pot passar quan estan junts. Tot és
possible en aquest món de ficció... o no
és ficció?
http://www.teatreanimal.net/
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ACTIVITATS GRATUÏTES
APICIRC.

Pessic de Circ

Un espai de joc i experimentació ambientat en el circ i les abelles. La
instal·lació consta de cinc petites cúpules geodèsiques on els nins
descobriran un món d’objectes, titelles i joguines. L’activitat requereix la
participació dels mestres, a més dels dos monitors-artistes de l’APICIRC.
S’organitzaran torns de mitja hora per a grups de 40 infants.
Recomanat per a: infants d’1 a 6 anys
Lloc i hora: pati de s’Escoleta Municipal Cucarells, a les 11 h

ZUM. Cançons i danses

La Tresca i la Verdesca

Zum
és
un
espectacle
musical
d’animació amb cançons i danses de
proposta participativa. Els tres membres
del grup, vestit d’abelles, canten i
toquen en directe un ampli ventall
d’instruments.
Recomanat per a: totes les edats
Lloc i hora: plaça de l’Ajuntament, a les
11 h.
Als següents enllaços trobareu vídeos dels espectacles de la
companyia:
https://www.youtube.com/watch?v=sJtcDtMuABM
http://www.catradio.cat/videos/5141211/Canco-Biblioferit-de-La-Trescai-la-Verdesca
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