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Viure les arts
escèniques
en família

Per ajudar-vos a fer la vostra tria, us hem preparat diferents
itineraris, en funció de la franja edat, on podreu descobrir
propostes i sorpreses que van més enllà del pati de butaques.
Una programació feta, de nou, amb la participació del projecte
«LaSala entre tots».

Us hi esperem!
L’equip de LaSala
#PERCOMENÇAR

Des de l’equip de LaSala, entenem les arts escèniques com
un espai compartit, de tots i per a tots. És per això que
hem treballat intensament per oferir una programació que
sorprengui, qüestioni i emocioni TOTHOM. Perquè LaSala és
justament això: un espai de descoberta per a tota la família.

#DESCOBERTA

www.ttp.cat
Amb l’Associació Professional de Teatres per a Tots els Públics (TTP) compartim
la voluntat de col·laborar amb l’objectiu de promocionar, enriquir i promoure
el fet artistic, convençuts que són la millor eina de cohesió social, i el millor
recurs per fer dels nens i nenes i els joves, millors persones, amb esperit critic,
i una bona maduresa emotiva. Durant la temporada, la TTP a través del portal
EscenaFamiliar.cat, entrarà en detall en els espectacles de la programació i en
el continguts de les conferències.

Estem convençuts que la cultura és una de les millors eines
de transformació social. Per aquest motiu, des de LaSala us
convidem a participar de les arts que ens transformen, ens
generen preguntes i, per tant, ens fan créixer com a persones.
Convençuts també que tots els infants tenen dret a gaudir
d’una programació de qualitat i que sobrepassi les fronteres
de l’entreteniment, us obrim les portes de LaSala per seguir
jugant a estirar el fil. Aquesta temporada us proposem lectures
recomanades, conferències, tallers i moltes propostes més
relacionades amb cada un dels espectacles. Tot plegat, amb
l’objectiu que pugueu compartir en família les emocions,
preguntes, rialles i tristeses que són inherents a les arts
escèniques.

www.flicfestival.com
Llegir junts és una bonica manera de compartir experiències literàries i de crear
llaços afectius entre adults, infants i relats, i és també una manera fantàstica
d’aprendre... hi ha llibres per a viure aventures, per a descobrir personatges i
les seves maneres de fer i de ser, llibres que per riure i llibres per plorar, llibres
llargs, llibres curts, llibres, LLIBRES!... Aquesta temporada us proposem un títol
per a cada un dels espectacles que vindreu a veure. I la recomanació arriba de
la mà d’uns grans especialistes!:
El FLIC Festival de Literatures i Arts Infantil i Juvenil promogut i organitzat per
Tantàgora ofereix experiències i creació literària tot convidant a gaudir de la
literatura i les arts. I promou les diverses arts a través de formats innovadors i
experimentals.

Aquesta temporada, més que mai, necessitem una
programació que no sigui aliena al món en què vivim, sense
defugir temàtiques. Amb els infants i joves es pot parlar de
tot, i per això aquesta temporada hi trobareu temes com ara
la gelosia, el dol, els refugiats, la descoberta del propi cos, la
ciutat, el maltractament animal, la ciència, la història...
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#FAMILIA

www.recomana.cat
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Els textos sobre els espectacles d’aquest programa que teniu a les mans els han
escrit membres de la plataforma Recomana, una associació formada per uns 40
crítics professionals de Catalunya. Núria Cañamares (escenafamiliar.cat), Marc
Sabater (petitsabadell.cat) i Jordi Bordes (El Punt Avui) alternen el seguiment
dels espectacles de teatre familiar amb els d’altres disciplines (dansa i teatre,
principalment).
Hem jugat a relacionar els espectacles per la seva temàtica, per la poètica
de les companyies o per la reflexió que, tornant cap a casa, us emportareu
de l’espectacle que heu vist. Jugueu a trobar-hi relacions, animeu-vos a fer la
col·lecció de totes les etiquetes i, sobretot, no deixeu d’anar junts al teatre: el
millor regal de compartir aquesta experiència és viure-la plegats!

ITINERARIS RECOMANATS

R

E

Espectacle creat en
residència a LaSala

Espectacle estrenat
a LaSala

Espectacle representat
fora de LaSala

Suport als
creadors locals

Residència
LaSala

Estrena
LaSala

LaSala surt
de LaSala

km 0
LaSala

Trobareu cada espectacle de la temporada marcat amb els colors
de les edats recomanades:

0-5
ANYS

AMICS DE LASALA

2-8
ANYS

8-99
ANYS

AM
LA IC
SA S D
LA E

– Entrades amb descompte per a tota la família
en tots els espectacles i altres avantatges exclusius.
– Per només 5 €, per a tota la família, una sola vegada.
– Us fem el carnet al moment, el mateix dia de l’espectacle.
– Sigues el primer en rebre totes les informacions de LaSala.

XARXES SOCIALS
Comparteix la teva experiència i les teves emocions amb l’etiqueta:
#LASALATEATRE

DESCOBRIU ELS NOUS ABONAMENTS!
Tria de 2 a 5 o més espectacles i aconsegueix importants
descomptes en les teves entrades.
(Més informació dels abonaments a la pàgina 48)
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PER A LA FAMÍLIA
6 d’octubre
20.00h

TEATRE

TEATRE

PER A LA FAMÍLIA
30 de setembre
18.00 h

PER A L’ESCOLA
CICLE MITJÀ
CICLE SUPERIOR
SECUNDÀRIA
4 d’octubre
10.00 h
5 d’octubre
9.30 h / 11.00 h
55 minuts
LaSala

Des d’Arquímedes
fins a Einstein

+6 ANYS

+6 ANYS

55 minuts
LaSala

Laika
XIRRIQUITEULA TEATRE

CREACIÈNCIA, AMB DANI JIMÉNEZ
Dos llibres:
Yo aquí sólo soy el perro, de Jutta Richter
(Lóguez Ediciones)
Astro Cat’s solar app (Flying Eye Books)
Una conferència: Vull una mascota!
(més informació pàg 42)

Està renyida la ciència amb l’art i, més concretament, amb el
teatre? La resposta és un ‘no’ com una casa de pagès. Dani Jiménez
ho demostra al programa del Club Súper 3 Dinàmiks i també
damunt de l’escenari, amb espectacles com Des d’Arquímedes fins
a Eistein, amb el qual LaSala us convida a celebrar l’inici d’una
súper temporada!
De la mà del científic més boig i simpàtic de Catalunya, Des
d’Arquímedes fins a Einstein us proposa un espectacular viatge
a través de la ciència a partir dels experiments més importants
dels científics que han canviat el curs de la història. Una proposta
impactant, estimuladora i molt participativa ideal per a tothom,
no només per als cracks de Coneixement del Medi! MARC SABATER
#CIÈNCIAENFAMÍLIA
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#CIÈNCIAENESCENA

Sabeu qui era la Laika? Exacte, la gosseta que els soviètics van
enviar a l’espai el 1957 i que ha passat a la història per ser el primer
ésser viu en orbitar la Terra. Però sabeu realment com va anar tot?
Què passa quan s’utilitzen els animals com a conillets d’índies?
Us heu parat mai a pensar com ho va viure ella i els científics que
van participar en l’operatiu? Xirriquiteula Teatre ens ho explicarà
amb la proximitat del conte a través dels titelles, el gest i el clown,
i també amb el rigor històric projectant documents de l’època. I,
és clar, no hi faltarà l’emoció intrínseca de tota odissea espacial!
Prepareu-vos, l’Spútnik s’enlaira en 3, 2, 1... NÚRIA CAÑAMARES
#CIÈNCIAENFAMÍLIA

#ANIMALS

#ESPAI

#PERCOMENÇAR

Creació i direcció: CreaCiència / Intèrpret: Dani Jiménez / Escenografia i
vestuari: CreaCiència
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Direcció: Enric Ases / Intèrprets: Marc Costa, Iolanda Llansó, Christian
Olivé i Daniel Carreras / Música: Albert Joan / Veu en off: Iolanda Llansó
/ Efectes sonors: Edgar Vidal (Vidal 2 FX) / Producció musical: Jero
Castellà i Dani Carreras / Titelles: Marc Costa, Iolanda Llansó i Joan Pena /
Escenografia i atrezzo: Marc Costa / Construcció d’escenografia: El taller
d’en Lagarto / Vestuari: Iolanda Llansó / Il·luminació: Daniel Carreras /
Producció: Obsidiana

el més

DANSA

PER A LA FAMÍLIA
11 de novembre
12.00 h / 17.00 h
PER A L’ESCOLA
ESCOLA BRESSOL
ED. INFANTIL
12 i 13 de novembre
9.30 h / 11.00 h

2-5 ANYS

40 minuts
LaSala

Cache cache A fet i amagar!
THÉÂTRE DE LA GUIMBARDE / BÈLGICA

Un llibre: A nanna,
de Dorothée de Monfreid
(Editorial Babalibri)

Una peça deliciosament còmica i tendra que explora les diferents
emocions al voltant del ritual d’anar a dormir: les pors, la sorpresa,
la joia de no voler acabar mai el dia... Sempre amb els ulls ben
oberts, descobrim el plaer de ser descoberts, trobats! Cache cache
garanteix el somriure tant de petits com de grans.
Théâtre de la Guimbarde ens porta la seva nova producció per als
més petits.

Amb el suport de

de tots

9

Intèrprets: Pierre Viatour i Sara Olmo / Direcció: Yutaka Takei /
Dramatúrgia: Pierre Lambotte / Escenografia: Aline Breucker / Disseny de
vestuari: Elyse Galiano / Disseny i control d’il·luminació: Vincent Stevens

MÚSICA

PER A LA FAMÍLIA
17 de novembre
10.00 h / 12.00 h
PER A L’ESCOLA
ESCOLA BRESSOL
P3 - P4
16 de novembre
9.30 h / 11.00 h

PER A LA FAMÍLIA
Dissabte 17
10.00 h – 14.00 h
Activitat gratuïta
Pati de l’Estruch

2-5 ANYS

0-5 ANYS

45 minuts
La Vela (L’Estruch)

Una festa
al Pati de l’Estruch

Niet drummen! A cop de tambor!
DE SPIEGEL / BÈLGICA

Un llibre: Mercredi,
d’Anne Bertier
(Editorial Mémo)

Una jam-session especialment dedicada als més petits, dins d’una
escenografia ben particular, on el rock-and-roll es troba amb la
poesia. Bales, pilotes, bols, pells de caixes de tambor, aigua i llum;
tot són elements que participaran en aquest viatge sonor i visual
per gaudir plegats de la música i els ritmes.

Un matí molt especial dedicat exclusivament als nens i nenes de
0-5 anys per viure intensament activitats i instal·lacions insòlites
que ompliran el Pati de l’Estruch.
Als Playscapes (Paisatges de joc) de Cathy Bertel - Den Draad
(Bèlgica) botaràs, botaràs i rebotaràs. No et cansaràs mai
d’aquesta plataforma de pneumàtics, boles i xarxes per saltar
sense fi. Plenes de formes, colors i mides.
Vine a passar un matí en família a l’Estruch i gaudeix de moltes
sorpreses gratuïtes. T’hi esperem!

Per al bon funcionament de les activitats, us recordem que a
només hi poden participar nens i nenes de fins a 5 anys.
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Composició i músics: Joeri Wens i Nicolas Ankoudinoff / Tècnic de llums
i ombres: Alain Ongenaet / Escenografia: Wim Van De Vyver / Creació i
direcció: Karel Van Ransbeeck / Vestuari: Lies Maréchal
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50 minuts
Sala 10 (L’Estruch)

INSTAL·LACIÓ I MÚSICA

PER A L’ESCOLA
ED. ESPECIAL
ESCOLA BRESSOL
ED. INFANTIL
16 de novembre
9.30 h / 11.00 h

PER A LA FAMÍLIA
17 i 18 de novembre
10.00 - 12.00 h
12.00 - 14.00 h
Aquesta instal·lació té
una durada de dues
hores per cada sessió.
L’entrada permet que,
durant aquestes dues
hores, els espectadors
puguin entrar i sortir
de la instal·lació tantes
vegades com vulguin.

0-12 MESOS

MÚSICA I DANSA

PER A LA FAMÍLIA
17 de novembre
11.00 h

2-5 ANYS

Teatre de l’Estruch

Tuntu El sentir

The garden of spirited minds
El jardí de les ments despertes

DANCE THEATRE AURACO / FINLÀNDIA

DALIJA ACIN THELANDER / SÈRBIA - SUÈCIA
Un llibre: Neda que neda,
de Leo Lionni
(Editorial Kalandraka)

Un llibre: Colores, sabores,
de Jill Hartley
(Editorial Petra)

Passos i ritmes, el flux d’aire, el tacte, la respiració, el frec de la
roba i la remor de passos al terra, tot el que implica experimentar
un espai a través del cos sense el domini de la percepció visual.
Tuntu és un espectacle de dansa desenvolupat per a persones
amb discapacitat visual però que convida a tothom a viure
l’experiència. És el resultat de tres anys d’un intens treball
d’investigació per part de la companyia per apropar les arts a
tothom.

A The garden of spirited minds, Dalija Acin ens proposa
experimentar amb el temps, sense marcar un límit a l’espectacle
i convidant-nos a entrar en aquest contínuum. Una improvisació
que s’anirà teixint entre els intèrprets i el públic assistent durant
4 hores (si es vol) o durant uns minuts. Un jardí per als sentits on
desenvolupar la pròpia percepció sense presses.
Performance instal·lació creada i dissenyada per l’artista
serbosueca Dalija Acin. Una de les artistes més compromeses amb
la recerca en les arts per als més petits i en travessar les fronteres
del gènere i dels formats.
Amb el suport de: Swedish Arts Grants Council, City of Stockholm,
Stockholm Country Council, Swedish Arts Grants Committee,
Seanse (NO), WELD, Stockholm
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Concepte: Päivi Aura /Música: Heli Hartikainen, Sami Kurppa,
Michael Ferrie /Ballarins: Oskari Turpeinen, Maria Autio i Kati Lehtola /
Il·luminació: Pasi Pehkonen /Vestuari: Piritta Kämi-Conway /
Imatge: Keanne van de Kreeke
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Concepte, coreografia, il·luminació i posta en escena: Dalija Acin Thelander /
En col·laboració i interpreda per: Noah Hellwig i Dalija Acin Thelander / Música
interpretada en directe per: Thomas Jeker / Música: Thomas Jeker (CH)

30 minuts
LaSala

PER A LA FAMÍLIA
18 de novembre
10.30 h / 11.15 h /
12.00 h

MÚSICA

TEATRE

PER A LA FAMÍLIA
17 de novembre
12.30 h

PER A L’ESCOLA
ESCOLA BRESSOL
19 de novembre
10.00 h / 11.00

0-5 ANYS

0-24 MESOS

30 minuts
La Vela (L’Estruch)

Lulla Cançó de bressol

PONTEN PIE / CATALUNYA

DYBWIKDANS / NORUEGA

Loo és un vent asiàtic, càlid i sec que actua les tardes d’estiu, i
l’espectacle una visió de la seva dura tasca d’empènyer les dunes
del desert i devastar les zones humides, selves i oceans. De deixar
vaixells paralitzats enmig d’un mar de sorra, fulminant per sempre
més la seva possibilitat de navegar. Un document poètic i inèdit,
mirat amb lupa, sobre el com i el perquè el vent desertitza.

Lulla ens mostra les cançons de bressol en formes noves
i tradicionals. Una trobada musical oberta a la participació de
nens i adults.

Un llibre: Bona nox,
d’Amadeus Mozart
(Editorial Lóguez)

Un llibre: Paso a paso,
de Leo Lionni
(Editorial Kalandraka)
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Loo

Una producció de Ponten Pie i el Festival El Més Petit De Tots.

Idea original i direcció: Sergi Ots / Guió: Sergi Ots i Emilie De Lemos
/ Intèrpret: Natàlia Méndez Castell / Vestuari: Marcel Bofill i Nahoko
Maeshima / Construcció escenografía: Adrià Pinar i Pau Seguí
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Lulla no explica una història precisa; en canvi, utilitza ritmes
infantils per convidar a la interacció física i musical amb el públic.

Directora: Siri Dybwik / Composició musical: Nils Christian Fossdal /
Escenografia: Kit Bjørn Petersen / Intèrprets: Gerd Elin Aase , Nils Christian
Fossdal

TROBADA PROFESSIONAL
INTERNACIONAL

PER A LA FAMÍLIA
18 de novembre
12.00 h

TEATRE

CONFERÈNCIES
OBERTES
AL PÚBLIC

PER A L’ESCOLA
ED. INFANTIL
19 i 20 de novembre
9.30 h / 11.00 h

16 i 17
de novembre
Aforament limitat
L’Estruch

2-5 ANYS

40 minuts
LaSala

Wax Cera

Dins el marc de la Trobada Professional Internacional, oberta
als artistes, productors i programadors que assisteixen al festival,
s’ofereixen una sèrie de conferències obertes al públic.
La Trobada Internacional vol ser un espai de relació, intercanvi
i networking entre professionals del sector.
DISSABTE, 17 NOVIEMBRE

15.30 h
Presentació del procés creatiu
de The Garden of Spirited Minds
a càrrec de Dalija Acin Thelander

15.30 h
Crossing borders. Conferència/
Debat sobre la Música i les Arts
per a nadons: últims projectes
de recerca sobre els beneficis
de la música per al creixement.
Participa: Paulo Lameiro
(Portugal), Siri Dybwik (Noruega),
Astrid Bossuyt i Isabel Voets
(Bèlgica)

16. 00 h
Presentació del procés creatiu
de Tuntu a càrrec de Dance
Theatre Auraco.
17.00 h
Crossing Boarders: Debat sobre
el futur i les noves tendències
de les arts escèniques per a bebés
a càrrec de Päivi Aura, Dalija Acin
Thelander i Àngels Margarit
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Un llibre: Meet colours,
de Katsumi Komagata
(Editorial One Stroke)

DIVENDRES, 16 NOVEMBRE

TJP CDN D’ALSACE - STRASBOURG / FRANÇA

18.00 h
Crossing borders. Conferència:
Quin és el paper que ha de
tenir l’art a les nostres escoles?
Participants: Yvette Hardie
(Assitej International)
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Aparentment dòcil, la matèria sovint s’escapa i es resisteix a l’ordre
i al control. Wax, o l’encontre insòlit de la Justine amb la cera, ens
convida a experimentar amb allò que no podem preveure.

Creació: Renaud Herbin i Anne Ayçoberry / Intèrprets: Justine Macadoux / Espai
i material: Mathias Baudry / So: Morgan Daguenet / Il·luminació: Fanny Bruschi
/ Direcció: Silvio Martini

PER A LA FAMÍLIA
24 de novembre
12.00 h

DANSA

MÚSICA

PER A L’ESCOLA
ESCOLA BRESSOL
P3 - P4
21 de novembre
9.30 h / 11.00 h

PER A L’ESCOLA
ESCOLA BRESSOL
ED. INFANTIL
23 de novembre
9.30 h / 11.00 h

35 minuts
LaSala

35 minuts
LaSala

Hits

Jungla

PISTATXO PRODUCCIONS / CATALUNYA

COMPANYIA BIG BOUNCERS / CATALUNYA

Què és un hit? De Mozart a Pulp; d’Amy Winehouse a Bob Marley;
de Nirvana a Police o U2. Una cançó que arriba a la teva vida per
quedar-s’hi. Un tema que no pots parar de sentir dins el teu cap
només escoltant-lo una vegada. Una cançó que t’enganxa.

Jungla proposa un viatge per un ecosistema on poden aparèixer
tot tipus d’éssers, formes, colors i sons. Un espai que dóna cabuda
al més gran i també al més petit. Un espai on conviuen diferents
cossos amb comportaments sorprenents. Cossos que es camuflen,
brillen, floten, reboten, s’estiren i es transformen constantment.

Un llibre: Cosita linda,
d’Anthony Browne
(Editorial FCE)

Un llibre:
The sounds carried by the winds,
de Katsumi Komagata
(Editorial One Stroke)
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2-5 ANYS

2-5 ANYS

E

Un espai no explorat, on la sorpresa i la màgia poden donar-se
en qualsevol moment i on tots els elements estan en continu
moviment.
És una coproducció del Festival El Més Petit de Tots, el Mercat de les Flors
i Big Bouncers

Músics: Adrià Bauzó (saxo, glockenspiel, flauta travessera) / Pau Sánchez
(acordió, flauta travessera, pianet) / Maria de Palol (violoncel) / Andreu Vilà
(vibràfon) / Paula Radresa (ballarina i dinamitzadora)
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Direcció: Big Bouncers / Creació: Anna Rubirola, Cecilia Colacrai , Mireia
de Querol, Ursa Sekirnick / Interpretació: Anna Rubirola, Cecilia Colacrai ,
Ursa Sekirnick/ Mireia de Querol / Escenografia: Maria Alejandre / Disseny
il·luminació: Joana Serra / Espai Sonor: Oriol Roca / Disseny Vestuari: Big
Bouncers i Maria Alejandre / Imatge: Tristán Pérez-Martin / Producció: Anna
Bohigas

45 minuts
LaSala

PER A LA FAMÍLIA
13 de novembre
17.30 h

TALLER DE DANSA

DANSA

PER A LA FAMÍLIA
25 de novembre
12.00 h / 17.00

90 minuts
Biblioteca del Nord

2-5 ANYS

3-6 ANYS

Inscripció:
bibliodelnord@
ajsabadell.cat

Tre ben Tres cames

Bouger le corps ... ouvrir le
coeur! MOVENT EL COS... OBRINT EL COR!

AABEN DANS / DINAMARCA

THÉÂTRE DE LA GUIMBARDE / BÈLGICA
FLIC RECOMANA
Un llibre: Arlequín,
de Federico García Lorca
(Editorial BFE)
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Tre ben és un emotiu i alhora humorístic viatge al llarg de les
diferents etapes de la vida i una reflexió al voltant del suport i la
necessitat que tenim de l’altre per mantenir l’equilibri.

Aquest taller és una combinació de posicions acrobàtiques de vol,
moviment i jocs. Una bona manera perquè els infants augmentin
la comprensió de si mateixos, dels altres i del món mentre es
diverteixen!
Jugar amb el cos és un sistema increïble perquè els nens es
mantinguin (o es tornin) positius, forts, equilibrats i sans. Aquest
moment uneix l’energia natural il·limitada d’un nen i transmet
lliçons essencials de pensament positiu, consciència corporal i
mental.

Idea i concepte: Thomas Eisenhardt i Catherine Poher / Intèrprets:
Antoinette Helbing, Ole Birger Hansen i Henna Kaikula / Música: Lars
Greve / Disseny visual: Cai-Ulrich von Platen / Disseny de llum: Carina
Persson
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Intèrprets:
Sara Olmo (ballarina i coreògrafa) i Pierre Viatour (actor i artista de circ)

45 minuts
Biblioteca Vapor
Badia

60 minuts
Biblioteca de Ponent
Inscripció:
bibliodeponent@
ajsabadell.cat

+ 2 ANYS

0- 4 ANYS

Inscripció:
bibliovaporbadia@
ajsabadell.cat

PER A LA FAMÍLIA
21 de novembre
18.30 h

TALLER DE DANSA

TALLER DE MÚSICA

PER A LA FAMÍLIA
15 de novembre
18.00 h

Mini Beats

Up, up, up AMUNT, AMUNT!

DE SPIEGEL / BÈLGICA

AABEN DANS / DINAMARCA

Descobreix, sent, experimenta, explora...
El món dels sons és espectacular.
El so es converteix en música.
Una respiració es converteix en el vent.
El vent es converteix en una melodia.
Una explosió es converteix en l’impacte.
L’impacte es converteix en un ritme.
Sent aquest ritme, explora les possibilitats, descobreix nous sons
i sorprèn-te!

Necessites ballar més a la família? Vols estar amb la teva família
d’una manera nova, divertida i creativa? A Amunt, amunt ballem
amb la nostra pròpia família i juntament amb tot el grup.
Improvisem, juguem i ballem petites coreografies.
Junts creem una sala de ball on tots, grans i petits, hi són benvinguts
i poden ballar. El tema del taller és el suport. Aquí crearem
passejades de fantasia on experimentem amb sentiments pesats
i lleugers, saltant, volant, girant; provant tot de material divertit
on necessitem un altre cos per ajudar-nos. Les possibilitats són
infinites.

Mini beats és un taller dirigit a infants de fins a 4 anys i els seus
pares. Estaran immersos en un viatge sonor melòdic guiats per
dos músics. Aquest taller és una experiència meravellosa per
compartir amb el vostre fill o filla. És una introducció al món
màgic de la música.
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Percussionista: Joeri Wens / Instruments de vent: Nicolas Ankoudinoff

23

Intèrpret: Antoinette Helbing

TEATRE INFANTIL
CENTRE DE CREACIÓ I EXHIBICIÓ
SABADELL

CIRC

PER A LA FAMÍLIA
12 de gener
20.00 h
PER A L’ESCOLA
CICLE MITJÀ
CICLE SUPERIOR
SECUNDÀRIA
11 de gener
9.30 h / 11.00 h

18
19

o
temp
+8 ANYS

55 minuts
LaSala

CALENDARI
PROGRAMACIÓ
ARRENCA’M I
GUARDA’M AMB
UN IMANT A LA
NEVERA!

Amigoo
MUMUSIC CIRCUS

Dos llibres:
Els imaginaris, d’A.F. Harrold
(Editorial Blackie Books)
Coffee break, de Massimiliano Tappari
(Editorial Corraini)

L’art permet transformar la utilitat dels elements, dessacralitzarlos, involucrar-los en un joc que, sense maltractar un contrabaix,
es convertirà en un element d’equilibri, de refugi, de joc, una
peça pesada que agafa embranzida i vola, projectada per una
veu melòdica i unes frases musicals que van creixent en loop i
que enlairen l’espectacle al risc del circ i la màgia de la sorpresa.
Mumusic Circus (Petits prínceps i recentment Flou Papagayo)
compten amb un llenguatge que acarona i diverteix tot sorprenent
per les dobles i terceres vides que es poden atorgar a un element
aparentment únic (un contrabaix). És el resultat d’un treball
d’investigació suggeridors i de la capacitat de connectar amb el
públic amb la veu, la mirada i les pauses. Un ritme calmat que fa
molt confortable l’assistència. Com un berenar de diumenge a la
tarda. JORDI BORDES
#TENDRESA
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#SORPRESA

#TEATREAMBMÚSICA

Creació, direcció, composició i interpretació: Marçal Calvet i Clara Poch /
Fotografia: Gerard Riera
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rada

EMPT

MUMUSIC CIRCUS

12 de gener 2019

20.00 h

LaSala

EMPT

THÉÂTRE DE LA
GUIMBARDE

Amigoo

Cache cache

12.00 h i
17.00 h

LaSala

Bestiari
El rei
de casa

FARRÉS BROTHERS
L’ESTENEDOR TEATRE
I CIA

3 de
20
de febre
gener2019
2019

18.00 h

LaSala

EMPT

11 de novembre
2018

LaSala

Taller Bouger
le corps... ouvrir
le coeur!

13 de novembre
2018

17.30 h

Biblioteca
del Nord

Bestiari

L’ESTENEDOR TEATRE

3 de febrer 2019

18.00 h

LaSala

EMPT

THÉÂTRE DE LA
GUIMBARDE

LaSala

Taller
Mini Beats

DE SPIEGEL

15 de novembre
2018

18.00 h

Biblioteca
Vapor Badia

Little Night

IMAGINART

10 de febrer 2019

11.00 h,
12.00 h,
17.00 i
18.00 h

LaSala

EMPT

20.00 h

12.00 h i
17.00 h

Una festa al pati
de l’Estruch

DEN DRAAD

17 de novembre
2018

10.00 h 14.00 h

L’Estruch

Euria

MARKELIÑE

16 de febrer 2019

20.00 h

LaSala

EMPT

6 d’octubre
2018

25 de novembre
2018

Niet drummen!

DE SPIEGEL

17 de novembre
2018

10.00 h i
12.00 h

La Vela
(L’Estruch)

Dàmaris

DÀMARIS

10 de març 2019

18.00 h

Teatre La
Faràndula

EMPT

XIRRIQUITEULA
TEATRE

AABEN DANS

Tuntu

DANCE THEATRE
AURACO

17 de novembre
2018

11.00 h

Sala 10
(L’Estruch)

Una ciutat
d’ombres

COM UN LLUM

16 de març 2019

20.00 h

LaSala

EMPT

Laika

Tre ben

Loo

PONTEN PIE

17 de novembre
2018

12.30 h

LaSala

En Jan Totlifan

L’ESTAQUIROT
TEATRE

31 de març 2019

18.00 h

LaSala

EMPT

LaSala

Lulla

DYBWIKDANS

18 de novembre
2018

10.30 h,
11.15 h i
12.00 h

La Vela
(L’Estruch)

Blink Flash
Duncan

ASSOCIACIÓ BLINK
FLASH

7 d’abril 2019

18.00 h

LaSala

EMPT

18.00 h

Wax

TJP CDN D’ALSACE

18 de novembre
2018

12.00 h

LaSala

Taller Dansa
en família

ASSOCIACIÓ BLINK
FLASH

11 d’abril 2019

18.00 h i
18.45 h

LaSala

EMPT

30 setembre
2018

The garden of
spirited minds

DALIJA ACIN
THELANDER

17 i 18 de
novembre 2018

10.00 h 14.00 h

Teatre de
l’Estruch

Molsa

THOMAS NOONE
DANCE

27 d’abril 2019

20.00 h

LaSala

EMPT

CREACIENCIA

Taller
Up, up, up

AABEN DANS

21 de novembre
2018

18.30 h

Biblioteca
de Ponent

El país
del silenci
(Festa 30 anys!)

GRUP BUFANÚVOLS

28 d’abril 2019

18.00 h

LaSala

EMPT

Des
d’Arquímedes
fins a Einstein

Jungla

BIG BOUNCERS

24 de novembre
2018

12.00 h

LaSala

0-5
ANYS

2-8
ANYS

8-99
ANYS

PER A LA FAMÍLIA
20 de gener
18.00 h

TITELLES

TEATRE INFANTIL
CENTRE DE CREACIÓ I EXHIBICIÓ
SABADELL

PER A L’ESCOLA
ED. INFANTIL
CICLE INICIAL
16, 17 i 18 de gener
9.30 h / 11.00 h

+3 ANYS

55 minuts
LaSala

El rei de casa
FARRÉS BROTHERS I CIA.

Un llibre: Endevina com t’estimo,
de Sam McBratney (Editorial Kókinos)
Una conferència: A qui estimes més?
(més informació: pàg. 42)

Farrés brothers és una de les companyies de teatre per a tots els
públics més rellevants del país. Fa més de 16 anys que dona vida
a ninots i objectes per explicar històries imaginatives, i sempre
sobre temàtiques potents. A El rei de casa, un dels espectacles
insígnia, afronten la gelosia entre germans quan, amb l’arribada
d’un nou petit a la família, el germà gran se sent destronat. Pares i
fills us identificareu amb les emocions contradictòries dels menuts,
carregades de realisme i humanitat, i potser també amb el desig de
poder de la resta de reis que es disputen el tron de la casa.
NÚRIA CAÑAMARES
#PERCOMENÇAR

#VALORS

#TITELLES

Oficina LaSala
Ronda de la Roureda, 24
08207 Sabadell
Tel. 937 232 833
www.lasalateatre.cat
lasala@lasalateatre.cat
www.facebook.com/lasalasabadell
@lasalateatre
28 @lasalasabadell
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Creació: Jordi Palet, Jordi Farrés i Pep Farrés / Interpretació: Pep Farrés i
Jordi Farrés / Direcció: Jordi Palet / Escenografia i disseny de titelles: Alfred
Casas / Música: Jordi Riera / Producció: Farrés brothers i cia
Fotografia: Edu Compte / Músics d’enregistrament: Jordi Riera

PER A LA FAMÍLIA
3 de febrer
18.00 h

TITELLES I MÚSICA

MÚSICA

PER A L’ESCOLA
CICLE MITJÀ
CICLE SUPERIOR
SECUNDÀRIA
23 i 24 de gener
9.30 h / 11.00 h

PER A L’ESCOLA
CICLE INICIAL
CICLE MITJÀ
31 de gener
10.00 h
1 de febrer
9.30 h / 11.00 h

60 minuts
Teatre La Faràndula

+8 ANYS

+6 ANYS

50 minuts
LaSala

Un instrument
anomenat orquestra

Bestiari
L’ESTENEDOR TEATRE

ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS
Dos llibres:
Bestiari, de Joan Oliver (Edicions Proa)
Animals domèstics, de Jean Lacointre
(Editorial Ekaré)

L’Orquestra Simfònica del Vallès té una màxima: “No hi ha
música sense educació, ni educació sense música”. Per això, entre
moltes altres activitats, ofereix concerts pedagògics on, tot tocant
conegudes melodies (clàssiques, del cinema, catalanes, etc.),
presenta els diferents instruments de la formació. La música se’ns
aproparà tant que ens convertirem en un intèrpret més. Seguiu
atentament les indicacions del director d’orquestra i deixeu-vos
endur pel so, el ritme i les sensacions de l’experiència! Potser sereu
músics per un dia, però viureu la música per a tota la vida.
NÚRIA CAÑAMARES
#TEATREAMBMÚSICA

#EXPERIENCIAL

#KM0

Què tenen en comú un conill, un porc, una zebra, un camell
(o un dromedari), un elefant, una girafa, un hipopòtam, un colomí,
un pollastret, un gripau i unes mosques (o bé uns mosquits)?
Que d’aquests onze animals l’escriptor sabadellenc Pere Quart
(Joan Oliver) en va fer un poema i que L’Estenedor teatre els porta
a escena en format titella.
I aquest Bestiari formarà part de la celebració, al 2019, de l’Any
Colla de Sabadell. A més de passar-vos-ho rebé amb les històries
del David Laín, gaudireu de la literatura, les naturals i la música
que interpreta Pep Pascual, “Pepino”, amb tota classe d’andròmines.
Poesia, endevinalles i acudits que ens mostraran que tots som
animals i cal que convivim plegats. NÚRIA CAÑAMARES
#ANIMALS
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Idea original i guió: Javier Garcia /
Intèrprets: Orquestra Simfònica del Vallès
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#PEREQUART

#TITELLES

Poemes: Joan Oliver (Pere Quart) / Idea, construcció i interpretació: David
Laín / Música, creada i interpretada: Pep Pascual

35 minuts
LaSala

PER A LA FAMÍLIA
16 de febrer
20.00 h

DANSA

AUDIOVISUAL INTERACTIU

PER A LA FAMÍLIA
10 de febrer
11.00 h, 12.00 h,
17.00 h i 18.00 h

PER A L’ESCOLA
CICLE MITJÀ
CICLE SUPERIOR
SECUNDÀRIA
14 i 15 de febrer
9.30 h / 11.00 h

+8 ANYS

0-5 ANYS

60 minuts
LaSala

Euria

IMAGINART

MARKELIÑE

Tot arrenca enmig del blanc. L’escriptor escriu sobre un foli net o
sobre una pantalla sense lletres. El pintor traça i creua els colors a
partir d’un llenç buit. Little Night juga amb la nit, amb personatges
fantàstics, amb humor, un punt absurd i surrealista. Estrelles que
viatgen amb el seu bolso, senyors amb paraigües que cauen del cel,
taques de colors que ho envaeixen tot… Imatges suggeridores que
estimulen els sentits i provoquen el joc conjunt d’adults i nens.

Hi ha una pluja suau que refresca la terra seca, la torna a la vida.
Hi ha un moment que tota persona necessita que l’abracin, la
reconfortin. Aquesta pluja metafòrica que proposa Markeliñe té
la delicadesa de peces seves anteriors (El Quixot, Andante). Sense
paraules, expliquen un món d’emocions que commou petits i grans.
El protagonista viatja des de la soledat més profunda a un nou
estadi en què comprèn que la vida mereix més oportunitats. El dol
que proposa Markeliñe no és una invitació a oblidar, a amagar el
dolor, sinó un cant a aprendre a conviure-hi. El preciosisme estètic
amb un excel·lent joc audiovisual i una interpretació del moviment
de ballarí respecta sempre la voluntat de construir un relat, segellar
un creixement del personatge cap a una saviesa que renova l’aire,
refresca, tonifica. JORDI BORDES

JORDI BORDES
#PERCOMENÇAR

#EXPERIENCIAL

#KM0

Dos llibres:
Receptes de pluja i sucre, d’Eva Manzano
(Editorial Thule)
No sé on tinc el cap, d’André Bouchard
(Editorial Combel)
Una conferència: Dir adéu per sempre
(més informació pàgina 43)

Un llibre: Tam tam, de Gianpaolo Pagni
(Editorial Mémo)

Little Night

#LA IMAGINACIÓÉSPODEROSA
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Direcció: Jordi Colominas / Guió, grafisme i animació: Carles Porta /
Direcció tècnica i programació: Román Torre / Banda sonora i composició
musical: Josep Ma Baldomà / Producció executiva: Isabel Urpí
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#VALORS

#TENDRESA

Guió i direcció: Markeliñe / Intèrprets: Fernando Barado, Nerea Martínez
/ Natalia Garcia, Itziar Fragua / Ioar Fernández / Vestuari i il·lustració:
marieta soul espacio creativo / Vídeo: Alphax Studio / Il·luminació: Jon
Kepa Zumalde / Música: Mario Viñuela, Alos Quartet / Comunicació: Gloria
Hernandez / Coordinació: Iñaki Egiluz

PER A LA FAMÍLIA
10 de març
18.00 h

MÚSICA

MÚSICA

PER A L’ESCOLA
P4 - P5
CICLE INICIAL
20 i 21 de febrer
9.30 h / 11.00 h

70 minuts
Teatre La Faràndula

+3 ANYS

1-8 ANYS

60 minuts
LaSala

Acaba’t la sopa

Dàmaris Gelabert

OBRA SOCIAL “LACAIXA”

Costa, oi, acabar-se la sopa? A la Muriel, la protagonista d’aquest
espectacle, també! Però té un truc que us vol explicar a tots i totes:
la imaginació. Amb la imaginació converteix la cuina en un espai
encisador ple de personatges, melodies i sons extraordinaris que
sorgeixen dels llocs més inesperats.

La temporada passada ja vam viure l’energia de la cantant,
pedagoga i musicoterapeuta Dàmaris Gelabert. I encara en volem
més, així que repetim!
L’experiència d’aquest concert ens dóna l’oportunitat de viure els
efectes positius de cantar junts, ens fa feliços, ens ajuda a aprendre,
a créixer, ens uneix, ens fa viure emocions i, sobretot, suposa un
moment únic per reforçar els vincles afectius.

Acaba’t la sopa és un concert teatralitzat, fet de màgia i sorpreses,
que torna a LaSala. Un espectacle produït per l’Obra Social “la
Caixa” i pensat per acostar les arts escèniques als més petits i
petites. Una fórmula ideal per escoltar bona música, bon teatre i...
acabar-se la sopa! MARC SABATER
#TEATREAMBMÚSICA

Col·labora

#LAIMAGINACIÓÉSPODEROSA

#DESCOBERTA

#MÚSICA

#PERCOMENÇAR

#MÀGIAENESCENA

Direcció d’escena i guió: Anna Llopart / Direcció musical: Josep Maria Guix
Ballarines: Dory Sánchez / Roser López Espinosa / Violí: Aina Roigé /
Violoncel: Olga Domínguez / Núria Galvany / Alessandra Giovannoli /
Clarinet: Oriol Codina / Gener Salicrú / Piano: Maria Molet / Clàudia
Gómez
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Veu principal: Dàmaris Gelabert / Veus coristes: Anila Padrós i Montagut
i Cristina Ferrero Celaya / Piano: Marc Mas / Guitarra: Adrià Martínez /
Baix: Dimas Corbera / Bateria: Coqui Castells / Trompeta: Gregori Hollys
/ Saxo: Francesc Vidal / Tècnic de so: Oriol Jornet Aguareles / Tècnic de
llums: Adrià Gomez Suau / Coordinació, gestió i management: Totsona
Records S.L

PER A L’ESCOLA
CICLE SUPERIOR
SECUNDÀRIA
6, 7, 8, 11, 13, 14
i 15 de març
9.30 h / 11.00 h

+3 ANYS

+8 ANYS

E

Una ciutat d’ombres

En Jan Totlifan

COM UN LLUM

L’ESTAQUIROT TEATRE

A les ciutats hi ha ombres i llums que ens regalen paisatges i somnis.
Ombres que ens dibuixen la ciutat retallada al cel i que formen part
del paisatge de cadascú.
Llums que modifiquen aquest dibuix fent que, a cada moment,
la ciutat sigui única i irrepetible.
Heu somniat mai que construiríeu una ciutat retallada al cel?

Fora mandra! Quines ganes d’aprendre! En Jan Totlifan és un
espectacle de titelles que compleix amb tots els elements clàssics i
construeix una història d’un viatge que resulta ser iniciàtic.
Els titellaires, com si fossin nens jugant espontàniament a la seva
habitació, expliquen que aquest noi, que ja s’ha fet gran, mai ha
après a fer res per si sol. Però què passa si de cop ha de viure sense
aquesta ajuda? Aquest espectacle és una peça ideal per arrencar en
el món del teatre i que, amb l’eficaç ajuda de la música i de l’humor,
revela que aprendre és interessant i imprescindible. Les amistats
també s’han de treballar i cultivar. JORDI BORDES

#LAIMAGINACIÓÉSPODEROSA

Idea i creació: Lola Solanilla

#MÀGIAENESCENA

Un llibre: À table, de Katy Couprie
(Editorial Thierry Magnier)
Una conferència: Ja ho faig jo sol/a!
(més informació pàgina 43)

Dos llibres:
Avec quelques briques app, de Cléa Dieudonné
(Editorial l’Agrume)
El faro, de Raul Guridi
(Editorial Avenauta)
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PER A L’ESCOLA
ED. INFANTIL
26, 27, 28
i 29 de març
9.30 h / 11.00 h
55 minuts
LaSala

60 minuts
LaSala

R

PER A LA FAMÍLIA
31 de març
18.00 h

TITELLES

ESPECTACLE INTERACTIU

PER A LA FAMÍLIA
16 de març
20.00 h

#CIÈNCIAENFAMÍLIA
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#PERCOMENÇAR

#VALORS

#LAIMAGINACIÓÉSPODEROSA

Autor: L’Estaquirot Teatre / Manipuladors: Núria Benedicto, Olga
Jiménez, Albert Albà / Direcció: Guillem Albà / Escenografia: Alfred Casas
/ Construcció: Cia. l’Estaquirot, Alfred Casas, Pedro Jiménez / Música
original: Ferran Martínez / Creació, producció i realització: L’Estaquirot
teatre

PER A L’ESCOLA
P-2
ED. INFANTIL
CICLE INICIAL
2 d’abril
10.00 h
3, 4 i 5 d’abril
9.30 h / 11.00 h

PER A LA FAMÍLIA
11 d’abril
18.00 -18.30 h
18.45 - 19.15 h

TALLER DANSA EN FAMÍLIA

DANSA

PER A LA FAMÍLIA
7 d’abril
18.00 h

2-7 ANYS

40 minuts
LaSala

2-6 ANYS

30 minuts
LaSala

Blink Flash Duncan

BLINK FLASH LAB
(TALLER DANSA EN FAMÍLIA)
ASSOCIACIÓ BLINK FLASH

ASSOCIACIÓ BLINK FLASH

Un llibre: Piu é meno... , de Bruno Munari
(Editorial Corraini)

És sonada la festa que es munta amb les fulles de tardor. Descobrir
que n’hi ha de diferents mides, colors, formes i que totes voleien
quan es llancen a l’aire té un no-se-què màgic. L’artista indaga en
aquesta experiència tan ingènua com màgica. El vol de les fulles
és tan inesperat com el joc de la flama en una llar de foc. Aquest
espectacle, amb un títol sonor que és un homenatge velat a la
creadora de la dansa moderna (Isadora Duncan), gaudeix d’aquest
estímul primari: és una iniciació al joc simbòlic des de l’experiència,
a atrevir-se a tocar i a ballar sense les vergonyes dels adults.
Es manté sempre una sensibilitat extrema, curosa amb el material i
amb la canalla sense perdre mai l’esperit d’experimentar jugant tots
junts. JORDI BORDES
#PERCOMENÇAR

#EXPERIENCIAL

Nens i nenes comparteixen l’espai creatiu amb la ballarina; amb ella
descobreixen objectes amagats que disparen el moviment i el ritme.
Educadors/es i famílies també participen de l’experiència.
Així, els nens es poden llançar sense por i, a la vegada, els adults
aprenen eines per comunicar-se amb els demés a través de la
dansa, el ritme i el joc.
I tots plegats formen part de l’espectacle.
#PERCOMENÇAR

#EXPERIENCIAL

#LAIMAGINACIÓÉSPODEROSA

#TENDRESA

És una coproducció del Festival El Més Petit de Tots,
el Mercat de les Flors i Associació Blink Flash

38

Creació i interpretació: Montse Roig / Coreografia: Marina Cardona i /
Dramatúrgia: Joan Casas / Música original: Aida Oset / Espai sonor:
Aida Oset i Toti Arimany / Escenografia: Maria Alejandre / Construcció
d’escenografia i accessoris: Maria Alejandre i Quico Sànchez /
Il·luminació: Marc Lleixa / Vídeo: Sílvia Isach / Vestuari: Miranda Méndez /
Producció: Caroline Giffard
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Creació: Montse Roig, Marina Cardona, Joan Casas (dins del Programa
educatiu «Cos i moviment» del Mercat de Les Flors ) / Interpretació:
Montse Roig / Vestuari: Miranda Méndez / Producció: Caroline Giffard

2-8 ANYS

60 minuts
LaSala

+8 ANYS

45 minuts
LaSala

PER A LA FAMÍLIA
28 d’abril
18.00 h

MÚSICA

DANSA

PER A LA FAMÍLIA
27 d’abril
20.00 h

Molsa

El país del silenci
Festa 30 anys!

THOMAS NOONE DANCE

GRUP BUFANÚVOLS

#MÀGIAENESCENA

#VALORS

FLIC RECOMANA
Un llibre: Boo, de Ben Newman
(Editorial Flying Eye Books)

FLIC RECOMANA
Dos llibres:
Molsa, de David Cirici (Editorial Edebé
Gos blau, de Nadja (Editorial Corimbo)

L’amistat supera totes les barreres. I ens ho demostren la Janinka
i el seu gos, Molsa, en una història de separacions i retrobaments,
de guerres que separen. Però després de moltes aventures i
desventures es tornen a trobar.
La Janinka i els gossos Molsa i Menta i també altres personatges són
els encarregats d’explicar-nos aquesta bonica història d’amistat
que no oblida el rerefons de per què fugen els protagonistes... una
història que trobem dalt de l’escenari i també, en tots els diaris,
ràdios i televisions
#TENDRESA

Parlar d’animació a Sabadell és, en bona mesura, parlar del Pau
Tarruell, l’ànima del Grup Bufanúvols. Aquesta formació, que va
néixer a la ciutat l’any 1987, torna a LaSala Teatre per commemorar
30 anys de bona feina damunt d’escenaris i places, fent gaudir de la
música, el ball i la paraula a diverses generacions. Tres dècades que
celebrarem amb El país del silenci, un conte que ens ensenyarà com
la música ens connecta amb les emocions i ens permetrà conèixer
el so i el funcionament de multitud d’instruments.
El grup Bufanúvols ha voltat per tot arreu a partir d’una proposta
artística que es basa, d’una banda, en els contes dels cinc
continents i, de l’altra, en la música tradicional d’arreu del món. A
més de milers d’actuacions a les espatlles, la formació ha enregistrat
tres CD i fa deu anys va estrenar a LaSala el seu espectacle Annuria.
MARC SABATER
#TEATREAMBMÚSICA
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Direcció i coreografia: Thomas Noone / Ajudant de direcció: Nuria
Martínez / Text: David Cirici / Música original: Jim Pinchen / Ballarins:
Joel Mesa i Paula Tato / Pierfrancesco Porrelli i Eleonora Tirabassi / Actor:
Blai Rodriguez / Repetidora: Andrea de Vallescar / Disseny i construcció de
titelles: Martí Doy / Disseny d’il·luminació: Horne Horneman / Vestuari:
Marc Udina / Il·lustracions i animacions vídeo: Ana Aranda Rico i Marina
Fernández Cáceres / Fotografia: Yoana Miguel
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#KM0

#TEATREAMBHISTÒRIA

Idea i creació: Pau Tarruell i Carmina Mas

ESTIRANT
EL FIL
Conferències

27 de setembre
de 2018
19.00 h

10 de gener de 2019
19.00 h

Les conferències són gratuïtes i es faran totes
a la Biblioteca Vapor Badia. L’aforament és limitat
#LASALATEATRE

#ALASALAPARLEMDETOT

#PERCOMENÇAR

Vull una mascota!
Conferència sobre com conviuen animals i família
Activitat vinculada a l’espectacle Laika

A qui estimes més?
Conferència sobre com gestionar la gelosia en els infants.
Activitat vinculada a l’espectacle El rei de casa

7 de febrer de 2019
19.00 h

14 de març de 2019
19.00 h

27 de març de 2019
17.00h – 19.00 h
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Dir adéu per sempre
Conferència sobre com gestionar el dol en els infants
Activitat vinculada a l’espectacle Euria

Ja ho faig jo sol/a!
Conferència sobre com potenciar l’autonomia dels més petits.
Activitat vinculada a l’espectacle En Jan Totlifan

Vine a conèixer LaSala per dins
Jornada de portes obertes (gratuïta)
Dia Mundial del Teatre
Caldrà inscripció prèvia a lasala@lasalateatre.cat

LASALA CREIX AMB SERVEIS
A L’ESPECTADOR I ACCESSIBILITAT
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ALÇADORS

DEFICIÈNCIA VISUAL

LaSala disposa d’alçadors per a tots els infants que venen
a veure les funcions.

Si teniu alguna deficiència visual, feu-nos-ho saber el
més aviat possible. Així podem organitzar que abans de
la representació pogueu tocar l’escenografia, el vestuari,
escoltar els actors… i fer-vos una composició mental de
l’espectacle.

GUIES TEA

VISITES GUIADES

Al web de LaSala (a Accessibilitat) podeu veure i descarregar
les guies que hem creat per ajudar les persones amb trastorn
de l’espectre autista a millorar la seva experiència quan venen
a veure un espectacle. Les trobareu en format PDF i Word per
si necessiteu modificar les imatges o el text. Les guies ajuden,
amb imatges i il·lustracions, a recrear la vostra visita a LaSala.

Servei de visites guiades al teatre en grup per a escoles,
instituts o entitats.

MOBILITAT REDUÏDA

OBJECTES PERDUTS

LaSala disposa de tres espais per a espectadors amb mobilitat
reduïda. No dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres
si necessiteu més espais habilitats.

En cas de pèrdua d’algun objecte personal, poseu-vos en
contacte amb nosaltres. LaSala guardarà els objectes trobats
a l’equipament durant 30 dies.

DEFICIÈNCIA AUDITIVA

APROPA CULTURA

Poseu-vos en contacte amb LaSala si teniu alguna deficiència
auditiva per tal de poder-vos facilitar el seguiment de les
representacions.

LaSala forma part d’Apropa Cultura, un programa
socioeducatiu dels equipaments culturals de Catalunya
adreçat als usuaris de centres socials que treballen amb
persones en situació de desigualtat, discriminació,
vulnerabilitat i en risc d’exclusió social.
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PROJECTES
DESFILEM
EL CABDELL
DE LASALA

El nostre cabdell

Teixint fils:

LaSala Miguel Hernández és un equipament teatral ubicat
a Sabadell, dedicat a la creació, la producció i la difusió
d’espectacles infantils. Ofereix una programació innovadora i
de qualitat, dirigida exclusivament al públic familiar, oberta a
tots els gèneres i a totes les disciplines, amb l’objectiu d’enriquir
l’imaginari i obrir la porta a les emocions.

Unint tots els fils:

_Col·laboració amb Joventut i Acció Social
_Projecte Merc@punt de Merinals (amb el Rebost Solidari,
Creu Roja i l’Ajuntament)
_Programa Km0 de suport als creadors locals.
_Col·laboració amb les biblioteques de la per ampliar les
activitats de LaSala i el festival El Més Petit de Tots.
_LaSala forma part de l’Apropa Cultura, un programa
socioeducatiu dels equipaments culturals de Catalunya adreçat
als usuaris de centres socials que treballen amb persones en
situació de desigualtat, discriminació, vulnerabilitat i en risc
d’exclusió social.

Un procés participatiu per tal que un grup de pares i educadors
ens ajudin a dissenyar la programació. L’objectiu és conèixer els
seus interessos a l’hora de veure espectacles i que coneguin tots
els condicionants per fer realitat aquesta programació.

Estirant el fil:

LaSala

LaSala s’involucra en la ciutat

LaSala entre tots

Treball de públics
En funció de cada espectacle, ens plantegem la millor fórmula
d’estirar del fil i fer que els espectadors, petits i grans, rebin valors
afegits del muntatge que acaben de veure. Aquest treball es fa
amb les escoles i les famílies. Aquesta temporada potenciem les
activitats prèvies i tallers per despertar l’interès del públic en els
espectacles i donar-los aquest valor afegit.

Posem fil a l’agulla:

L’Escola al Teatre
Programació en horari escolar que s’adreça a l’alumnat d’educació
infantil, primària i secundària, amb espectacles que s’adeqüen
a les característiques maduratives del grup d’edat al qual van
dirigits.

El fil més petit:

El més petit de tots
R

El Festival El Més Petit de Tots vol ser un espai on puguem
acompanyar els infants, de la mà de les arts escèniques, a
desenvolupar l’esperit crític i el sentit comú, en un àmbit de
llibertat de pensament, per poder formar part d’una societat
cada cop més generosa i solidària. Us convidem a descobrir
conjuntament amb el nostre públic i a través de l’art una altra
manera de viure.

Fils que embasten:

Suport a la creació
LaSala és un equipament escènic dedicat al públic infantil i
juvenil que, a més d’oferir espectacles, es dedica a la producció i té
un programa de residències per a les companyies del sector.
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INFORMACIÓ
PER A LES
FAMÍLIES

PREUS DE LES ENTRADES

INFORMACIÓ
PER A LES
ESCOLES

Entrades: 10€ / 12€ / 15€
Amics de LaSala: 8€ / 10€ / 12€
Carnet biblioteca: 15% descompte
ABONAMENTS
COMPRA D’ENTRADES DE 2 ESPECTACLES

10% descompte

COMPRA D’ENTRADES DE 3 ESPECTACLES

15% descompte

COMPRA D’ENTRADES DE 4 ESPECTACLES

25% descompte

COMPRA D’ENTRADES DE 5 ESPECTACLES

30% descompte

COMPRA DE 15 ENTRADES
Celebra el teu aniversari venint
al teatre a LaSala!

SOCIS: 6€
NO SOCIS: 8€

GRUPS (+15 ENTRADES)

SOCIS: 6€
NO SOCIS: 8€

Sabadell: Entrada 6 €
Altres municipis: Entrada 7 €
Preu per alumne
Acompanyants gratuït (1 per cada 10 alumnes)
Per venir a veure els espectacles de LaSala amb autocar hem
gestionat un descompte especial amb Autocares Alejandro.
Amb el mail de confirmació de l’inscripció us arribarà un codi de
descompte. El servei s’haurà de gestionar directament des de
l’escola.
Autocares Alejandro Tours S.L.
Persona de contacte: Eva
Telèfon de les oficines: 93 579 41 88
Horari: 8.30 - 19.30 h
INSCRIPCIONS
A www.lasalateatre.cat trobareu el formulari d’inscripció
i més informació sobre els espectacles programats.
Les inscripcions no seran vàlides fins que no rebeu la confirmació.
Per qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb nosaltres:
Tel. 937232833, de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 h
escolaalteatre@lasalateatre.cat
Contacte: Mireia Llunell

Atenció: els nens menors de 2 anys no paguen entrada,
si no ocupen seient, excepte:
– Espectacles del festival El Més Petit de Tots
– Els espectacles de la programació que són propostes
adreçades especialment al públic de 0 a 5 anys
En aquests dos casos, cal comprar entrada
a partir dels 9 mesos d’edat

CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ:
Facturació:
– El dia de l’espectacle s’emetrà una factura pel número
d’alumnes assistents.
– De la reserva feta, només s’acceptarà com a màxim una baixa
del 10% d’alumnes; la resta s’haurà d’abonar en la seva totalitat.
Pagament:
– El pagament s’haurà de fer efectiu mitjançant transferència
bancària, indicant el nom de l’espectacle, l’escola i el número
de factura.
– El pagament s’haurà de fer efectiu com a màxim un mes després
de rebre la factura.
– No s’acceptaran pagaments en efectiu el dia de l’assistència
a l’espectacle.
Cancel·lacions:
– Si voleu anul·lar qualsevol de les vostres reserves sense que se
us apliqui cap sanció, caldrà fer-ho com a mínim amb 2 mesos
d’antelació enviant un mail a escolaalteatre@lasalateatre.cat.
– En cas de que la vostra anul·lació es realitzi fora del termini
establert, el centre haurà d’abonar el 50% de l’import de les
places reservades.

VENDA D’ENTRADES
Per internet (sense comissió):
– www.lasalateatre.cat fins 2 hores abans de la representació
– A les taquilles del Teatre Principal. C/ Sant Pau 6, Sabadell
Dimecres i dijous: de 18.00 a 20.00 h (excepte festius)
Divendres i dissabte: d’11.00 a 13.00 h, i de 18.00 a 20.00 h
(excepte festius)
Pel mateix dia:
Una hora abans de començar l’espectacle, les entrades sobreres
es posaran a la venda a l’espai on tingui lloc la representació.
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PREUS DE LES ENTRADES
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TEATRE INFANTIL
CENTRE DE CREACIÓ I EXHIBICIÓ
SABADELL

LaSala Miguel
Hernández
Ronda Roureda, 24
08207 Sabadell
Tel. 937 232 833

lasala@lasalateatre.cat
www.lasalateatre.cat
www.facebook.com/lasalasabadell
@lasalateatre
@lasalasabadell

Equip de LaSala
Direcció
Eulàlia Ribera
Adjunta direcció
Isabel Urpí
Administració
Jordi Ferreras
Comunicació
Núria Brugués
Atenció Escoles
i Producció
Mireia Llunell
Tècnic del teatre
Jordi Clopés
Distribució
Jaume Nieto

ORGANITZA

AMB EL SUPORT DE

ASSOCIATS
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COMPLICITATS

La Faràndula
Carrer de la
República, 33
08202 Sabadell
L’Estruch
Carrer de Sant
Isidre, 140
08208 Sabadell
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