L'ESCOLA VA DE BOLO
DOSSIER DE PROGRAMACIÓ

Programa d’arts escèniques per a alumnes d’Educació Infantil, Primària i ESO
Curs 2019-2020

Amb la col·laboració:

L’escola va de Bolo és un programa de la Fundació Xarxa que ofereix espectacles professionals de diferents disciplines
escèniques als alumnes d’Educació Infantil, Primària i Secundària de les escoles de la comarca del Baix Llobregat. Aquest
programa compta amb la col·laboració del vostre Ajuntament i de la Diputació de Barcelona.
Aquest curs 2019-2020 és la setzena edició del programa i continuem en la millora de l’atenció a les escoles i de l’oferta
artística.
El curs 2018-2019 van assistir 3.981 alumnes de 5 poblacions. 24 funcions de 8 espectacles van donar la possibilitat als
espectadors escolars d’assistir al teatre com una activitat de formació de nous públics, però també i sobretot, com una
experiència de coneixement de diverses disciplines escèniques. A l’escola va de Bolo seguim pensant que anar al teatre ha de
suposar per a tots els alumnes una experiència en si mateix i no pas una prolongació de la classe. Les mestres ja saben que
les arts escèniques, com qualsevol art, és un camí molt suggerent per ensenyar als nens i nenes com n’és de complexa,
diversa i atractiva la vida. Tota la riquesa expressiva que es concentra a dalt d’un escenari necessita, en una funció escolar,
la intermediació i la vocació de la mestra i del mestre per aconseguir l’aprofitament i enriquiment necessaris per el nen i la
nena.
Per tal de facilitar l’apropament dels infants als diferents gèneres de les arts escèniques, us proposem espectacles de dansa,
teatre, pallassos, titelles, circ i música, entre d’altres.
Aquest és un criteri al qual la Fundació Xarxa no vol renunciar: espectacles innovadors de la mà dels millors professionals
amb l’objectiu de contribuir a la formació dels alumnes d’avui i dels ciutadans lliures del demà.
Els objectius de L’escola va de Bolo són:
•
•
•
•

Sensibilitzar la població infantil i juvenil envers les arts escèniques i totes les disciplines que les componen.
Formar espectadors i crear nous públics de les arts escèniques.
Donar suport a les polítiques educatives i culturals municipals.
Contribuir a l’equilibri del territori quant a l’oferta cultural i artística per a la població infantil i juvenil.

Horari de les funcions
Les representacions tenen lloc normalment al matí i,
eventualment, també a la tarda.
Si no hi ha prou alumnes inscrits (80 aprox.) la funció no
es fa. L’horari de les representacions varia en funció del
nombre d’alumnes inscrits:
Funció única
Dues funcions
Tres funcions

10:00h
9:30h i 10:45h o 11:15h
9:30h, 10:45h i 15:15h

Això no obstant, aquest horari de les funcions de cada
espectacle és aproximat i es fixarà un cop s’hagin inscrit
les escoles i es conegui la previsió d’alumnes assistents.
En el cas d’un espectacle amb més d’una funció en un
teatre que acull escoles de fora del municipi, es disposarà
la primera funció per als alumnes del poble i la segona per
als alumnes que s’han de desplaçar en autocar.
Els aforaments màxims aproximats són:
Educació Infantil
230 alumnes
Primària i ESO
350 alumnes

Inscripció
El termini d’inscripció acaba el 8 de novembre. Us podeu
inscriure enviant el formulari per correu electrònic o
telefonant a la Fundació Xarxa. Consulteu amb el vostre
ajuntament la possibilitat de fer inscripcions online.
Preu de l’entrada
5,00 euros
Informació i reserves
FUNDACIÓ XARXA
Martí Díez 7, 3a
08224 Terrassa
escolavadebolo@fundacioxarxa.cat
Tel. 937 805 097 / 619 542 099
Perquè una inscripció sigui vàlida caldrà la confirmació de
la Fundació per correu electrònic.
El pagament
Es farà mitjançant
FUNDACIÓ XARXA:

ingrés

bancari

al

compte

de

la

ES14 0182 8194 07 0200302870
Les representacions es portaran a terme a Gavà, Corbera
de Llobregat, Torrelles de Llobregat i Begues, a determinar
el dia segons cada espectacle.

•
•
•

CALDRÀ FER UN INGRÉS MÍNIM DEL 50% DE L'IMPORT DE LES ENTRADES DELS ALUMNES INSCRITS,
15 DIES ABANS DE LA FUNCIÓ.
EN CAS DE NO ASSISTÈNCIA INJUSTIFICADA, NO ES RETORNARAN ELS IMPORTS ABONATS.
EN CAS DE NOMBRE D'ASSISTENTS SUPERIOR AL D'INSCRITS, CALDRÀ FER L'INGRÉS CORRESPONENT
EL MATEIX DIA DE LA FUNCIÓ.

EDUCACIÓ INFANTIL
GÈNERE: Música en directe
COMPANYIA: Samfaina de Colors
ESPECTACLE: Els cistells de la Caputxeta
FITXA ARTÍSTICA:
Autor i música: Xavi Múrcia
Directora: Mirna Vilasís
SINOPSI: Ara es veu que el famós cistell de la

Intèrprets: Mirna Vilasís: veu, acordió

Caputxeta no era un de sol, no. Dotze en té. Un
per cada mes de l’any. El cistell del gener, el
cistell del febrer, el cistell del març… I així fins a
completar la dotzena. I, si bé és cert que dintre
del cistell hi porta melmelada, suc i galetes,
també és veritat que cada mes de l’any s’hi ha
deixat caure en forma de vers i de tonada. De
poesia i de cançó. Avui farem el xafarder per
veure què hi trobem dins Els cistells de la
Caputxeta.
Samfaina de Colors fem una passejada pel
calendari a través del llibre de poemes de Miquel
Martí i Pol Per molts anys!, on el poeta dedica una
poesia a cada mes de l’any.

diatònic,

guitarró,

piano

i

percussions.

Xavi Múrcia: veu, guitarra, guitarró, sac de
gemecs,

flabiol

i

tamborí,

percussions.
Llums: Rafel Roca
VÍDEO PROMOCIONAL:
https://youtu.be/bZt1takpR0g

tarota

i

EDUCACIÓ INFANTIL i CICLE INICIAL
GÈNERE: Màgia i teatre d’objectes
COMPANYIA: Giramàgic
ESPECTACLE: Hai, la pescadora de somnis
FITXA ARTÍSTICA:
Actriu i maga: Joana Rheingantz
Assesorament Clown: Leandre
Música Original: Mario Cortizo
SINOPSI: Un cargol de mar emet la música
de l’oceà, en un vaixell de cartró, HAI la
pescadora de somnis, inicia la seva aventura
poètica per l'oceà de la imaginació.
HAI és un espectacle que fusiona la màgia
amb el teatre visual i d'objectes. Una obra per
a tots els públics, sense text però amb una
bona seleccio musical, amb cançons originals
del músic Mario Cortizo. El públic de "Hai" és
convidat a submergir-se en aquest viatge
oníric com una coral, de vegades en forma de
gestos i de vegades en forma de cant.

Escenografia: Joana Rhein
Disseny de llum: Miquel Crespi
Vestuari: Joana Rhein
Fotografia: Jorge Gareis
Producció: Cia Giramagic
Direcció: Miquel Crespi

VÍDEO PROMOCIONAL:
https://youtu.be/BnGOYtqT5aQ

CICLE INICIAL
GÈNERE: Titelles
COMPANYIA: L’Estaquirot Teatre
ESPECTACLE: L’aventura d’avorrir-se
FITXA ARTÍSTICA:

Actors i Titellaires: Olga Jiménez,
Núria Benedicto, Albert Albà
SINOPSI: La Rita, té moltissimes joguines, però
sempre diu que està avorrida i no sap què fer.
Els pares preocupats per que la nena no
s’avorreixi i també per que aprengui coses , la
porten a moltes activitats: angles, música,
taekwondo... Un dia va a casa l’avia i està molt
avorrida i avorrida, finalment l’avia cansada de
buscar coses per que s’entretingui li dona una
llanterna i li apaga el llum .

Autor: L’Estaquirot Teatre
Disseny: Alfred Casas
Construcció: Cia L’Estaquirot, Alfred
Casas, Pedro Jiménez
Música: Ferran Martínez
Disseny de llums: Oriol Ibáñez
Direcció: Guillem Albà

Sola i jugant amb la llum comença una aventura
que la portarà a viatjar pel mon dels colors ,
aprèn
a
imaginar
crear
i
divertir-se,
volar.. descobrint nous personatges i espais.
Ara sempre vol anar a casa l’avia per avorrir-se
una estoneta.

VÍDEO PROMOCIONAL:
https://youtu.be/fNwWPAxK01U

CICLE MITJÀ
GÈNERE: Titelles i actors
COMPANYIA: Festuc Teatre
ESPECTACLE: Adéu Peter Pan
FITXA ARTÍSTICA:
Autor: James Matthew Barrie
Adaptació: Ingrid Teixidó

SINOPSI: A la Maria, una nena amb molta
imaginació, li encanten els contes, històries i
aventures que li explica el seu avi, amb el qual
passa totes les tardes jugant a ser PETER PAN.
Però de sobte, una nit, els nens perduts s’enduran
la Maria de la seva habitació cap al País de Mai
Més. Aleshores, les aventures les viurà en primera
persona. Els pirates, la campaneta, els indis i tot
l’imaginari que va escriure en James Matthew
BARRIE passaran a formar part de la seva realitat.
Una història molt tendra en la qual es plasma una
realitat actual: el vincle entre els infants i els seus
avis, i a més, la manera com els pares gestionen
aquestes noves relacions familiars.

Actors titellaires: Ingrid Teixidó i Pere
Pàmpols.
Llum i so: Jordi Torras
Titelles i escenografia: Plancton, Joan
Pena i Elisabet Pané
Música:
Francesc
Moreno
amb
col·laboració de l’Orquestra Fireluche
Fotografia: Xavi Rué
VÍDEO PROMOCIONAL:
https://youtu.be/z0MQNhm8Onk

la

CICLE MITJÀ I SUPERIOR
GÈNERE: Teatre i clown
COMPANYIA: La Pera Llimonera
ESPECTACLE: Baobab. Un arbre, un bolet,
un esquirol
FITXA ARTÍSTICA:
Autors: Sergi Casanovas, Toni Albà i Pere Romagosa
Intèrprets: Sergi Casanovas i Pere Romagosa
Direcció: Toni Albà
SINOPSI:
Dos
venedors
ambulats
refugiant-se d’una gran tempesta, expliquen
la història d’un bolet i un esquirol, que degut
a la guerra emprenen una gran aventura per
trobar un nou arbre on poder viure.

Escenografia i Vestuari: Alfred Casas

BAOBAB és un homenatge a totes aquelles
persones, grans i menuts que la violència
dels conflictes armats els ha obligat a deixar
la seva terra.

Fotografia: Andreu Trias

“Quan la guerra et fa marxar de casa i de la teva
terra, necessites de l’acollida dels qui et rebran”
Premi millor espectacle Mostra Igualada 2019 i
premi Xarxa Alcover

Música: Tonio Santoyo
Il·luminació: Miki Arbizu
Tècnic llums i so: Roger Ferraz / Tonio Santoyo
Poema “PODRÍES” de Joana Raspall
Veu en off: Clara Segura

VÍDEO PROMOCIONAL :
https://youtu.be/NPauaTLiF8M

CICLE MITJÀ I SUPERIOR
GÈNERE: Teatre i titelles
COMPANYIA: Tanaka Teatre
ESPECTACLE: La Petita Capmany
FITXA ARTÍSTICA:
Autores: Ariadna Matas i Elsa Lluch
Música: Lluis Cartes
Direcció: Adrià Aubert
SINOPSI: La Maria Aurèlia no entén la feina
del seu pare. Aviat descobrirà que el món que
coneix està en perill: tot pot desaparèixer.
Acompanyada d’en Patufet, entrarà a un
univers on personatges del folklore català,
l’ajudaran a lluitar contra l’Oblit, a descobrirse a si mateixa i a millorar la relació amb seu
el pare.
Un viatge tendre i divertit a través de les
tradicions populars per viure una aventura
fantàstica i emocionant.
2n premi del públic Mostra Igualada 2019

Actrius: Elsa Lluch i Ariadna Matas
Titella català: Arnau Colom
Capgròs, bestiari, màscares: Manuel
Oporto
Coreografies: Norma Ros
Producció: Tanaka Teatre i La Roda

VÍDEO PROMOCIONAL:
https://youtu.be/gjKLamUX390

