20 anys produint i divulgant espectacles literaris

2019 Any Brossa
Aquest 2019 es commemora el centenari del naixement del poeta, dramaturg
i artista plàstic Joan Brossa
Espectacles familiars

Amb B de Brossa
A càrrec de

Teatre Aula
Gènere
Música, poesia i ombres

L'acordió, interpretant la música en directe, creada expressament per l'obra, i les cançons amb els
poemes de l'autor, condueixen la composició. Un viatge d'imatges, paraules i música, que
s'entrellacen per donar forma a l’univers espontani de l’artista. A l’obra Amb B de Brossa, podem
gaudir de la Màgia i el Moviment, que estan sempre presents, fent servir diferents tècniques de
manipulació, ombres xineses i ombres de 3 dimensions. Des de Teatre Aula, no volem més, que gaudir
i divertir-nos tots plegats amb l'increïble món espontani i visual d'en Brossa.
Durada 45 minuts

Segment d’edat Per a tots els públics
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A de Brossa
A càrrec d’

Assumpta Mercader

Gènere:
Narració teatralitzada

“A de Brossa” és un proposta que neix amb la voluntat de presentar el poeta als infants però, sobretot,
neix amb ganes d’encomanar el plaer de jugar i divertir-se amb les lletres, les paraules i els objectes.
És per això que d’un barret de copa en farem sortir, a l’atzar, tot un munt de propostes que ens
permetran conèixer la seva obra poètica i, a més a més, viure-la. Dins del barret hi ha un munt de
poemes per jugar: els representarem, imitarem, cridarem i en definitiva, els donarem la volta per crear
nosaltres també, a partir de l’obra de Joan Brossa, els nostres propis poemes visuals, escrits o teatrals.
Buscarem el plaer de l’efímer, de la vivència del moment i del plaer de compartir creant.
Durada 45 minuts

Segment d’edat A partir de 4 anys

Brossabadat
A càrrec de

MàgiaDiver
Gènere
Màgia

La companyia MàgiaDiver ens presenta un espectacle sorprenent on barreja màgia i lectura, llibres i
fantasia, a través de contes i rondalles. Enguany prenent com a protagonista principal el poeta Joan
Brossa, ens endinsem al món de l´il·lusionisme i la literatura convidant a tots els participants
a submergir-se en el plaer de la lectura i la imaginació d´una manera dinàmica, sorprenent i divertida.
Durada 45 minuts

Segment d’edat A partir de 5 anys
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Brosset
A càrrec de

Teatre Aula
Gènere
Espectacle visual i poètic

Brosset s’ha creat per commemorar el centenari del naixement d’en Joan Brossa. Un espectacle
visual i poètic, on es convida a gaudir de la música, la màgia i el valor de les lletres i els objectes, que
ens ajuden a recrear l’especial món plàstic del poeta. Les escenes transcorren d’una forma senzilla i
propera, amb música i cançons compostes especialment per l’obra amb lletres dels poemes de
l’autor, que acompanyen en tot moment la manipulació dels objectes. Una obra visual i musical
adreçada a tota mena de públic sense límit d’edat
Durada 45 minuts

Segment d’edat Tots els públics

Tocats Brossians
A càrrec de

Cia. Sienta la Cabeza
Gènere
Taller

Un taller que ofereix l’oportunitat de donar una nova vida a objectes, idees i emocions estètiques a
través de la creació d'un tocat de fantasia únic, personal i amb significat.
Aquest taller apel·la a la màgia de jugar a ser; on el tocat es configura com a símbol d’una “fantasia
estètica”; fantasia que es completarà amb les peces que acompanyen cada obra.
Durada 3 hores (dues sessions)

Segment d’edat A partir de 5 anys
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Pentinats Brossians

A càrrec de

Cia. Sienta la Cabeza
Gènere
Taller

En aquest taller el camp d'acció són els caps dels participants mateixos, amb una mica d'atreviment,
un polsim d'imaginació, una toc de color i moltes rialles, per la creació en parella de pentinats molt
divertits i accessoris poèticament visuals amb en Joan Brossa com a referent..
Una manera divertida de desenvolupar la creativitat i fomentar la llibertat d’expressió estètica a partir
dels cabells. Una oportunitat de sortir del quotidià i fer pentinats divertits i creatius en grup, utilitzant
per a la seva estructura i ornamentació materials reciclats.
Durada 2 hores (dues sessions)

Segment d’edat A partir de 5 anys
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