
Veniu a gaudir del nostre 
petit homenatge al cinema 

mut, on la música en 
directe ens guiarà per 
una història d’històries 
plenes d’emocions que 
ens recordaran escenes 
úniques de la història del 
cinema en blanc i negre. 

Un viatge proper i familiar, 
pensat per compartir amb 

els més petits de casa 
amb l’objectiu de percebre 

sensacions a través 
dels sons, la imatge i el 

moviment. Ideal per gaudir 
junts avis, àvies i infants. 

Cinemúsica
Companyia Viu el teatre1

Sala d’actes           
del MAC    

Durada
30 minuts 

Edat recomanada
De 0 a 4 anys   

Música, Cinema i 
Teatre

Dissabte 23,             
11:00 i 12:00 h

Representacions

Lloc

Gènere

2
Pati                       
del MAC     

Durada
30 min 

Edat recomanada
De 0 a 4 anys 

Contes

Dissabte 23,  11:30, 
12:30 i 13:30 h /    
17:00, 18.00 I 19.00 h

Representacions

Gènere

XIno-Xano. La Tuinga 
és una girafa una 

mica dormilega i molt 
somniadora. Somia tots els 
camins que vol descobrir, 
els mars que vol navegar 

i fins i tot les estrelles 
que vol tocar. Quan es 

desperta s’adona que no 
té res de tot això...tan sols 
cames i peus. Xino-xano, 

descobreix que
caminar és una manera 
ben bonica per conèixer    

el món. 
ManS és un espectacle 
visual que estimula els 
sentits i la imaginació

Lloc

Xino Xano / Mans
Companyia Fes-t’ho com vulguis

3
Tres espais on es 

construeixen tres tipus 
de titelles inspirats en 

pallassos, amb tres 
nivells de dificultat. Hi 

poden participar des dels 
més petits fins els més 
grans. La realització és 
ràpida i fàcil. Es té cura 
de tots els detalls per a 

que el taller sigui atractiu 
i eficaç. Part del material 
és reciclat, i l’acabat està 
dissenyat amb l’enginy i 
el segell de qualitat de la 
companyia Teia Moner. 

activitat gratuïta.

Taller de titelles de pallassos
Companyia Teia Moner4

Pati                      
del MAC    

Durada

30 min

Edat recomanada

De 2 a 6 anys  

Taller

Dissabte 23             
17:00, 17:30, 18:00 
i 18:30

Representacions

Lloc

Gènere

G
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Matí    

Hora     Espectacle            Durada 
11:00      Cinemúsica                       30 min         

11:30      Xino Xano                         30 min            

12:00      Cinemúsica                       30 min           

12.30      Xino Xano                         30 min       

13.30      Xino Xano                         30 min                 

Tarda   

17:00      Mans                                30 min         

17:00      Taller de titelles                30 min          

17:00      La cigala i la formiga        40 min          

17:30      Taller de titelles                30 min          

18:00      Mans                                30 min         

18:00      Taller de titelles                30 min         

18.30       La cigala i la formiga       40 min          

18:30      Taller de titelles                30 min          

19:00      Mans                                30 min         

19.30       Rebooombori                 60 min          

Gratuït



aquesta és la història 
de la Gala, una cigala 

cantant a qui no li agrada 
treballar. La formiga 

Miga, l’abella Bella i el 
ratolí Serafí ajudaran a 
la Gala i li faran veure 
que treballar i cantar 
és possible!! L’esforç, 

l’amistat i el saber 
compartir són presents 
en aquesta versió de la 
faula d’Isop “La Cigala i 
la Formiga”. Les quatre 

estacions de Vivaldi, 
fil conductor de l’obra, 
transmeten el pas del 

temps. 

E S P A I  B U C A L

www.espaibucalmiralles.com
montse@ebmiralles.cat
Sant Casimir, 19-21 local 8, Cerdanyola
931 483 898

"PER TENIR UN SUPER SOMRIURE, 
CAL VISITAR EL DENTISTA CADA

6 MESOS. T'ESPEREM!"

La cigala i la formiga
Companyia La petita Brownie5

Sala                     
del MAC    

Durada
40 min

Edat recomanada
De 2 a 6 anys   

Titelles de taula

Dissabte 23             
17:00 i 18:30 h

Representacions

Lloc

Gènere

6
Plaça                     
de l’Abat Oliba    

Durada
60 min

Edat recomanada
Tots els públics  

Animació musical

Dissabte 23,             
19:30 h

Representacions

Gènere

Lloc

Rebooombori
Companyia Roger Canals

Cinemúsica · Viu el teatre
La cigala i la formiga · La petita Brownie

Xino Xano · Fes-t’ho com vulguis
Mans · Fes-t’ho com vulguis

Taller de titelles pallassos · Teia Moner
Rebuuumbori · Roger Canals

MAC &XIC
teatre

 Informació i venda d'entrades:
 Ateneu de Cerdanyola, a partir del ?? de setembre. 93 591 41 33 /        Bambalina

MAC - Museu d'Art 
de Cerdanyola

setembre 
de 2017

23 de
   Entrades: Venda anticipada            
a l’ateneu a partir del dimarts 12 de 
setembre. VEnDa onLInE al web 
www.cerdanyola.cat/teatre                            
 Informació: 93 591 41 33
    Segueix-nos al Faceboock  

Preu per espectacle: 
 4 euros per al públic general 

(infantil i adult)
 2 euros per a nens i nenes 

amb carnet Bambalina

Espectacle explosiu. Un remolí que envestirà 
l’espectador a ritme de música estimulant. 

Cançons, danses i jocs musicals que 
busquen la participació total dels veritables 

protagonistes de la festa: vosaltres. 

Gratuït

Proves accés Grau Mig i Grau Superior

Ho organitzen:


