Organitza

AMPA Col.legi Vedruna Sant Elies
AMPA Escola Dolors Piera
AMPA Escola Estalella Graells
Col.legi Sant Ramon de Penyafort
Escola Montagut
Actuació de:

Mostra
de teatre
infantil
2017

Dissabte 20 de maig
matí 11.00h
i tarda a les 18.00h
Diumenge 21 de maig
matí a les 12.00h

Lloc: Teatre Cal Bolet
Localitats: 386 no numerades
Preu: 3,00€
Venda d’entrades anticipades:
- A la taquilla de Cal Bolet
Els dijous 4, 11 i 18 de maig de
18.00h a 20.00h.
Venda d’entrades el mateix
dia de la funció:
- A la taquilla de Cal Bolet
El mateix dia de la funció
des d’una hora abans de l’inici
de l’espectacle.
Dissabte

20 de maig a les 11.00h
ETR. Oficina de Treballs Rars
Alumnes de Primària
Col·legi Sant Ramon de Penyafort

Quan us pregunten a què us voleu
dedicar quan sigueu grans no sabeu
mai què respondre? Ja treballeu i us
agradaria canviar de feina? Esteu
buscant treball? Doncs a “ETR” us
proposem un grapat d’ oficis esbojarrats i divertits per tal que anar a treballar es converteixi en una activitat
d’allò més diferent! Et perdràs l’oportunitat laboral de la teva vida? Vine i
l’informarem sense cap compromís!
Intèrprets: Eva Moreno, Meritxell Arnan,
Daniela Baladón, Leire Battaner, Montserrat
Fígols, Malú Murrugarra, Carolina Battaner,
Aina Miranda, Pau Joan Batet, Beñat
Damico, Guillem Brull, Ivette Pros, Mar
Miranda, Gala Mora i Martina Sans
Autor: Adaptació de “50 oficis esbojarrats”
de Carles Sala i Vila i de “Contes per a nens i
nenes políticament correctes” de James Finn
Garner / Direcció: Mar Soler
Agraïments: Alumnes del grup d’ESO
de l’extraescolar, ex-alumnes ajudants,
M. Remei Ullate i tots aquells que des del
col·legi ho han fet possible

El llop, les cabretes
i els caçadors.
Alumnes de 1r i 2n de primària
Escola Montagut

Unes cabretes entremaliades. Uns caçadors mandrosos i sapastres, i un llop
que no té amb qui jugar. Ingredients
perfectes per una versió lliure i particular del clàssic que tots coneixem
Intèrprets: Blanca Fernández Arias,
Éric Linares Fuster, Aran Mata Galofré,
Aina Raventós Pallarès, Anna Nicolás
Márquez, Xènia Guxens Raventós, Laura
Faz Giménez, Ariadna Rossell Pino i Pia
Rojas Pujadó
Guió: Creació col·lectiva
Direcció: Xavi Tardà
Maquillatge i vestuari: Anna Rosa
Oliveras Rosell

Un circ desastrós
Alumnes de 3r i 5è de primària
Escola Montagut

El circ, que ha format part de la
infància d’un grup d’amics ha de
tancar les portes per sempre. Els
terrenys on fins ara s’alçava majestuosa la carpa han estat cedits a una
empresa privada perquè hi construeixi un aeroport.
Què poden fer per salvar el circ?

Un any més s’aixeca el teló i veurem un grup de nenes i nens
representant una obra teatral. És el resultat d’una formació que
els permet desenvolupar les diferents formes d’expressió des
del llenguatge fins al moviment corporal o la música, que anima
a la lectura i perfecciona les seves habilitats comunicatives
perquè quan s’enfrontin al públic s’estimuli la confiança
i l’autonomia personal.
Actors i actrius molt joves, plens d’entusiasme ens faran viure
una estona en el món que han creat i interpretaran per a nosaltres.
Gaudim de la gran festa del teatre infantil!
Intèrprets: Pol Guerrero Cànovas, Èric
Martínez Rodríguez, Laia Pujol Romero,
Paula Garcia Egido, Joan Llop Acién,
Carolina Torres Andrews, Nora Mansilla
Salvadó, Lluc Peris Giralt, Biel Borruel
Juvé, Martí Fernández Martínez, Anna
Mitjans Pinyol, Marta Huguet Jané, Laia
Sibil Sala, Sara Arribas Romero, Foix
Bertran Ferrer, Foix Peris Giralt, Nadya
Konstantinova i Pau Pulido Gutiérrez
Guió: Creació Col·lectiva
Direcció: Xavi Tardà
Maquillatge i vestuari: Anna Rosa
Oliveras Rosell

Dissabte

20 de maig a les 12.00h
La botigueta dels horrors
Alumnes de 4rt de primària a 1er d’ESO
Escola Vedruna St. Elies

Vagabunds al carrer, misèria per totes
les cantonades... la raça humana en
perill, per una amenaça mortal cap a
la seva pròpia existència. Un trio d’estudiants rebels anomenades Colet,
Cristal i Ronnett situen l’escena de
la botigueta dels horrors. Tots es lamenten de la seva vida i busquen una
manera per sortir del pou, de viure
al port. Les coses canvien amb l’arribada d’una planta misteriosa, que
Seymour recentment ha obtingut,
sota unes estranyes circumstàncies.
La planta creix de manera descomunal, i sembla que s’alimenta d’alguna
cosa mes que aigua i adob vegetal...
Intèrprets: Mireia Segura, Maria Hosta,
Martí Morató, Lluís Padullés, Mariona
Baranda, Helena Piloñeta, Vinyet Sala, Des
Casals, Clàudia Bruquetas, Foix Rivera i
Mariona Benàges.
Autor: Basat en l’obra original de Howard
Ashman / Direcció: Carles Casas
Agraïments: Cristina Serrano
i Jordi Fernàndez

Concurs de talents
Alumnes de 1r fins a 6è de primària
Escola Dolors Piera

Cada any, en una famosa cadena
de televisió se celebra Concurs de
Talents en el que diferents concursants ens ensenyen les habilitats que
saben fer per guanyar un súper premi! Qui serà el guanyador d’aquest
any? Ens sorprendran molt els participants? Hi haurà molta rivalitat
entre ells? Us convidem a veure
Concurs de Talents, un concurs on
tot és possible.... O impossible!!
Intèrprets: Laura Vicente, Irene Sánchez,
Lara Espinar, Aran Perea, Adrián Nebot,
Martina Muñoz, Diego Nebot, Sara

Galimany, Sara Vicente, Max Perea, Noa
Gómez i Rubén Nebot
Direcció i guió original: Anna Bonfill

Mafiosos, cafès i un diamant
Alumnes de 6è de primària
Escola Estalella Graells

Uns mafiosos dominen el territori i
sembla ser que ara el cap més important de la màfia catalana té un objectiu clar, trobar un diamant a casa
d’unes artistes. Però va ben encaminat? I els seus ajudants? Però per si
era poc, uns policies els segueixen
la pista de ben de prop. Els deixaran
aconseguir el què volen o la cosa
s’embolicarà de mala manera. No us
perdeu detall perquè de vegades les
coses no són el què semblen.
Intèrprets:Pau Marimon, Jaume Rovira,
Maria Giralt, Anna Jurado, Alexandra Mata,
Mariona Benito, Marc Muntané,
Sergi Galimany i Èric Galimany
Direcció i guió original: Anna Bonfill

La revolució dels sentiments
Alumnes de 6è de primària
Escola Estalella Graells

En una ciutat on impera l’ordre, la
rectitud i l’aparença, les persones
semblen robots i tenen problemes
quan volen expressar les seves emocions en públic. Per sort, apareixen
petits espais on expressar la tristesa,
el riure, l’alegria i la ràbia, seran la
solució al problema?
Intèrprets: Ona Alberca, Mireia Romeu,
Àlex Domínguez, Helena Rovira, Ivet
Rodríguez, Miguel Màrmol, Marc Muntané,
Joana Lobato, Jan Aranda i Xènia Fàbregas
Direcció: Rocío Viñals

Diumenge

21 de maig a les 12.00h
La fàbrica de xocolata
Alumnes de 1er a 3er de primària
Escola Vedruna Sant Elies

Charly Bucket és un nen que viu amb
la seva àvia. Charly es deleix per visitar la Fàbrica de xocolata de Willy
Wonka. El seu somni està a punt de
fer-se realitat. Willy Wonka, propietari de la fàbrica, posa en circulació
dins les seves rajoles de xocolata, tres
bitllets daurats. Aquests bitllets permetran, als tres nens o nenes que els
trobin, visitar la fàbrica, emportar-se
un carregament de xocolates i llaminadures per a tota la vida. El guanyador rebrà un premi molt especial.

Intèrprets: Júlia Olivella, Victòria
Sobrino, Lluc Arnau, Gerard López, Bernat
Marimon, Nicolás Español i Marc Rafael
Autor: Basat en una idea original de
Roald Dahl / Direcció: Marta Noguès
Dramatúrgia: Carles Casas
Agraïments: Cristina Serrano
i Jordi Fernández

Bitelxús, Bitelxús, Bitelxús
Alumnes de 4rt de primària a 4rt d’ESO
Escola Vedruna Sant Elies

Beetlejuice és un difunt que viu al
no món. Beetlejuice treballa com a
«exorcista dels vius», és a dir, ajuda
els fantasmes què cap ésser viu que
els pugui molestar. Tres germans
intenten trobar la pau i la tranquil·
litat, al bell mig del camp, la història
se’ls estronca, arran d’un accident de
cotxe poc temps després d’estrenar la
seva casa nova. Els nous propietaris
són la família Deetz... Charles Deetz,
la seva dona Delia Deetz i les seves filles, unes ombrívoles i sinistres noies.
Intèrprets: Fèlix Hill, Òscar Raymond De
La Nogareda, Nil Torrens. Cesc Alejandro,
Roger Armengol, Núria Navarro, Anna
Fuhui, Aina Jodar i Anna Giralt
Autor: Basat en el film original
de Tim Burton
Direcció i dramatúrgia: Carles Casas
Agraïments: Cristina Serrano
i Jordi Fernández

Qui ha robat l’estiu?
Alumnes d’entre 1r i 5è de primària
Escola Dolors Piera

La Llum està trista perquè sempre
canvia de ciutat a causa de la feina
del seu pare i està cansada d’haver
de fer amics nous allà on va. Amb
l’arribada de les vacances d’estiu
decideix que si ella no pot jugar amb
ningú, els altres tampoc haurien
de poder. Per aconseguir-ho pren
d’amagat alguns estris de piscina
dels seus nous companys d’escola, i... alguna cosa més? Qui sap,
potser tot és qüestió de màgia!
Intèrprets: Noa Morgado, Laia Santacana,
Alícia Lozano, Olívia Ramirez, Louay
Mabchour, Anna Rigol, Berta Trias
i Ariadna García
Direcció: Aina Lanaspa i Nil Coral

* Atenció! L’ordre de les actuacions de
cada sessió que apareix en aquest programa pot variar.

