TEATRET DE
CONTE 2021
El Teatret de conte arriba amb una tercera edició carregada de
propostes de contes i tallers per totes les edats.
En aquesta edició 2021 el Teatret de conte girarà al voltant de la
protagonista de l’obra literària de Moby Dick, i des d’aquí desenvoluparem espais d’escolta, de
creació, de participació per a les famílies.
El Teatret es transformarà en un espai màgic on tot és possible i ens emportarem records, moments,
experiències i un món de fantasia que grans i petits mantindran en el seu imaginari.
Us acostarem una versió diferent de l’obra literària de Herman Melville des de diferents punts de vista
a mans del Centre de Titelles de Lleida i de la particular història d’amor de l’Eudald Ferré que ens
convida a conéixer a la Petita Moby Dick en persona, i també podreu gaudir dels contes i la vostra
creativitat amb la creació de la vostra pròpia titella amb l’Agus Farré.
Tota una aventura que ens submergirà en l’oceà fantàstic i l’experiència submarina amb la Moby Dick.

WOW!

I si no hem aprés prou del fons marí i dels cetacis en especial, volem convidar-
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vos, entre les famílies que assisteixin al nostre cicle del Teatret de conte d’enguany, a participar en un
sorteig per poder fer una visita guiada a l’Observatori Blau del Museu del Port de Tarragona i conèixer
de primera mà la subhasta del peix i les curiositats de la Mar Mediterrània.

Dissabte dia 23 d’octubre a les a les 11.30h i 12.30h
Fem Balenes amb Agus Farré
Teatret del Serrallo
L’Agus Farré és un dels nostres contacontes més veterans amb gran experiència en la construcció de
titelles i la narració de contes. En aquesta ocasió l’Agustí ens té reservada una experiència que
barrejarà la narració entorn de les balenes que combinarem amb la creació de la nostra pròpia titella
del meravellós cetaci. Per a tots els públics (recomanat a partir de 3 anys acompanyats dels adults).
Invitacions a Entradium.com

–

Espectacle per a públic familiar
Invitacions a Entradium.com
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Adaptació lliure del clàssic d’Herman Melville, escenificat per a públic familiar, on els titelles
de taula, la projecció d’animacions i les cançons ens endinsaran en la història d’una gran balena
blanca, Moby Dick. A en Tim li agrada molt veure el mar. Per això, sempre que pot, visita la
seva àvia al seu poble de pescadors. Allí coneixerà la Kalin, una nena de la seva edat, que li
explicarà la història de la Moby Dick. Tot jugant i fent volar la imaginació, en Tim i la Kalin
reviuran les aventures de la gran balena blanca per lliurar-se dels arpons del capità Ahab i
seguir nedant lliure pels 7 mars.
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Dissabte dia 23 d’octubre a les 18.00h
On vas Moby Dick? Centre de titelles de Lleida
Teatret del Serrallo

Diumenge 24 d’octubre a les 11h, a les 12h a les 13h
i a les 17.30h
La Petita Moby Dick d’Eudald Ferré
Refugi 1 (Sala 2) del Moll de Costa

El misteriós viatge continental d'una "petita" balena
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Les balenes, per petites que siguin, són grans, molt grans i és difícil trobar-les a terra ferma.
Però hi ha una força capaç de fer-les emergir del fons marí. La (petita) Moby Dick s’ha
enamorat i ha emprès un misteriós viatge continental per buscar la persona que va deixar
"la carta d’amor més bonica del món" dins una ampolla surant pel mar.

