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ELS TEUS… 
PETITS GRANS ESPECTACLES

Temporada gener - maig 2016



DIUMENGE 24 DE GENER, A LES 12.00 HORES

LA MONGETERA MÀGICA
Cia. Festuc Teatre

DISSABTE 20 DE FEBRER
FUNCIONS: 16.30 HORES / 17.30 HORES / 18.30 HORES

Fundació Teatre Clavé

CONCERTINO
Música d’un altre temps per a infants del moment

DIUMENGE 20 DE MARÇ, A LES 12.00 HORES

DISSABTE 16 D’ABRIL, A LES 18.00 HORES

Per terra de dracs  
amb Pep López

la nena que vivia 
en una capsa de sabates 
cia. zum zum teatre

DISSABTE 7 DE MAIG, A LES 18.00 HORES

ELS TEUS… 
PETITS GRANS ESPECTACLES

Temporada gener - maig 2016

AQUEST ÉS 
EL TEU PROGRAMA!

Un programa més interactiu que 
mai, amb dibuixos per pintar amb 
els teus colors.

Escriu el teu nom a la portada i 
fes-lo teu!

Recull els autògrafs dels artistes 
i si els aconsegueixes tots, la 
temporada vinent et regalem 
l’entrada d’un dels espectacles 
familiars!

www.teatrenuriaespert.cat



DIUMENGE 24 DE GENER
A LES 12.00 HORES
TITELLES

La Lina i la seva família es veuran obligats a marxar de 
casa per causa de problemes econòmics, aquesta crua re-
alitat farà que la Lina s’ompli de valentia per emprendre 
un viatge en busca d’una mongetera màgica que puja fins 
més enllà del cel on viu un ogre amb el seu tresor...  els 
ajudarà a que no perdin la llar? 

Festuc Teatre ens presenta una adaptació del conegut 
conte de Jack i La Mongetera Màgica, un espectacle de 
titelles per a tots els públics.

LA MONGETERA 
MÀGICA

Utilitza l’etiqueta #LaMongeteraMàgica  a les teves xarxes socials!
Durada: 55 minuts
Espectacle en català
Preu:  Anticipada: 6 €
 Taquilla: 8 €, una hora abans del començament de l’espectacle
 Petits Grans Espectadors: 4 € per entrada (màxim 2 entrades   
 per carnet)

Cia. Festuc Teatre

+ 3 anys

Els autògrafs!



DISSABTE 20 DE FEBRER
FUNCIONS: 16.30 HORES / 17.30 HORES / 18.30 HORES

Una catifa blanca marca l’espai circular en què se 
succeiran els esdeveniments. Uns punts vermells, de 
llana, posen la nota de color a l’espai. I una corda, 
d’origen aeri, cau al bell mig del cercle i en marca el 
punt central.

Ella serà el punt de partida del moviment, de la dansa 
aèria que jugarà i ballarà amb la música. Música sorgida 
d’un clavicèmbal, un violoncel i un cantant. Música amb 
sonoritats del barroc per a un públic del segle XXI, en 
un espectacle pensat i creat per als més petits de la 
casa.

Música d’un altre temps per a infants del moment

Utilitza l’etiqueta #Concertino a les teves xarxes socials!
Durada: 30 minuts
Espectacle en català
Preu:  Anticipada: 6 €
 Taquilla: 8 €, una hora abans del començament de l’espectacle
 Petits Grans Espectadors: 4 € per entrada (màxim 2 entrades  
 per carnet)

Fundació Teatre Clavé

1-4  anys

CONCERTINO
CONCERT PER A NADONS

Els autògrafs!



DIUMENGE 20 DE MARÇ 
A LES 12.00 HORES 
TEATRE D’OBJECTES

Benvinguts a l’oficina de Codi Postal 00, una oficina 
molt especial on arriben cartes i paquets de tots els 
racons del món. 

Si alguna cosa t’espanta, o t’omple el cor o busca una 
orella perquè li expliquis... només cal que ho escriguis 
en una carta i les carteres de Codi Postal 00 faran que 
arribi a bon port!

En aquesta oficina descobriràs infinitat d’històries: 
d’amor, de viatges, de secrets... Una experiència màgica 
i única en el món de la comunicació.

CODI 
POSTAL 00

Utilitza l’etiqueta #CodiPostal00 a les teves xarxes socials!
Durada: 50 minuts
Espectacle en català
Preu:  Anticipada: 6 €
 Taquilla: 8 €, una hora abans del començament de l’espectacle
 Petits Grans Espectadors: 4 € per entrada (màxim 2 entrades  
 per carnet)

Cia. Engruna Teatre

+ 3 anys

Els autògrafs!



DISSABTE 16 D’ABRIL
A LES 18.00 HORES
CONCERT INTERACTIU

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 i acaben trobant-se una història sobre un emperador 
xinès que patia d’un mal de cap terrible, amb la del nen que va canviar 
jugar amb un drac per una videoconsola, o la d’unes perles que aparei-
xien cada matí sota al coixí, etc.“

Espectacle ple d’humor, cancons i contes curts on s’uneixen els contes 
tradicionals i d’autor sobre dracs i éssers mítics de diferents indrets del 
planeta. Els dibuixos animats i el descobriment d’instruments musicals 
molt llunyans a la nostra cultura, ens ofereixen grans estímuls visuals. 
La imatge en escena, una pantalla de vídeo, juga de forma interactiva 
amb les propostes que s’ofereixen des de l’escenari: respostes al text, 
il·lustració de les històries, imatges creades per aquest espectacle en 
format de dibuixos animats i 3D.

Utilitza l’etiqueta #PerTerraDeDracs a les teves xarxes socials!
Durada: 55 minuts
Espectacle en català
Preu:  Anticipada: 6 €
 Taquilla: 8 €, una hora abans del començament de l’espectacle
 Petits Grans Espectadors: 4 € per entrada (màxim 2 entrades  
 per carnet)

+ 3 anys

Els autògrafs!

Per terra 
de dracs  
amb Pep López



la nena 
que vivia 
en una capsa 
de sabates 
cia. zum zum teatre

DISSABTE 7 DE MAIG 
A LES 18.00 HORES
TEATRE

La Júlia és una nena que viu en una capsa de sabates. Allí s’avorreix 
una mica però, d’altra banda s’hi sent molt segura. Un dia troba un 
llapis màgic, dibuixa una porta i surt a veure el món. Dibuixa una pa-
pallona, una flor... i un dia ensopega amb una pilota i es fan amigues. 
Les dues juguen juntes i s’ho passen molt bé. Fins que la capsa resulta 
massa petita per allotjar els seus somnis i decideixen marxar. L’amistat 
és un bon remei contra la por.

Teatralitat i tecnologia ens condueixen a un espectacle molt poètic i di-
vertit on la veu del narrador, la petita protagonista i les seves cançons, 
guiaran els petits espectadors dins el món de pors i fantasia de la nena. 
Una gran capsa corpòria presideix l’escena on es projecten els perso-
natges volàtils que apareixen i desapareixen per art de màgia al seu 
voltant.

Utilitza l’etiqueta #NenaCapsaSabates a les teves xarxes socials!
Durada: 45 minuts
Espectacle en català
Preu:  Anticipada: 6 €
 Taquilla: 8 €, una hora abans del començament de l’espectacle
 Petits Grans Espectadors: 4 € per entrada (màxim 2 entrades  
 per carnet)

+ 3 anys

Els autògrafs!



Teatre Núria Espert
pl. de Federico García Lorca, 1

Més informació:
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Regidoria de Cultura i Joventut
pl. de l’Ajuntament, 1. 2a planta
Tel. 93 635 64 00
De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores
c/e: info@teatrenuriaespert.cat

facebook.com/TeatreEspert twitter.com/TeatreEspert

Serveis

localitats 
numerades

teatre 
accessible

seients per a 
infants

bar restaurant

compra per 
internet

targeta de 
crèdit sense 

comissions
pàrquing a 
2 minuts

www.teatrenuriaespert.cat

Carnet petits grans 
espectadors 
Aquest carnet està adreçat a públic de 0 a  14 anys.

El CARNET PETITS GRANS ESPECTADORS dóna accés als espectacles fa-
miliars amb un descompte del 50% sobre el preu a taquilla (2 entrades per 
carnet) i, a més, facilita informació d’espectacles i de promocions especials.

Aquest 50% de descompte es pot aplicar indistintament al web del teatre i 
també directament a taquilla.

Per obtenir el CARNET PETITS GRANS ESPECTADORS heu de facilitar les 
vostres dades al Teatre Núria Espert qualsevol dia de teatre familiar, o bé a 
la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament.

Entrades
La venda de localitats d’espectacles familiars s’obrirà  dilluns 21 de desem-
bre de 2015, a les 10.00 hores mitjançant el web del teatre.

Accés al Teatre Núria Espert
•	 Es prega puntualitat, el teatre obrirà les portes uns 30 minuts abans del 

començament de l’espectacle.
•	 Un	cop	començat	l’espectacle,	l’entrada	a	la	sala	restarà	restringida.	El	

Teatre Núria Espert es reserva la facultat de permetre-hi l’accés.
•	 Tot	el	públic	ha	de	tenir	la	seva	entrada	sense	excepció	d’edat	(nens	

inclosos).
•	 El	telèfons	mòbils	i	aparells	electrònics	que	puguin	emetre	algun	senyal	

han de ser desconnectats abans del començament de l’espectacle.
•	 No	es	pot	enregistrar	l’espectacle	sense	el	consentiment	del	Teatre	Núria	

Espert. Aquest fet pot comportar l’abandonament de la sala.
•	 Dins	de	la	sala	no	és	permès	menjar	i	beure.

www.teatrenuriaespert.cat
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arts escèniques
MOULIN ROUGE
Dg. 31 de gener

MARIA ROSA
Ds. 19 de març

EL TEST
Ds. 9 d’abril

EL RUMBO DE TUS PASOS
Ds. 30 d’abril

YOU SAY TOMATO
Dg. 8 de maig

100 ANYS DE FRANK SINATRA
Dv. 20 de maig

ARSÉNICO POR COMPASIÓN
Dg. 5 de juny

OLIVIA Y EUGENIO
Ds. 13 de febrer

FEMENINO SINGULAR
Ds. 5 de març

I per als més grans…


