L'ESCOLA VA DE BOLO
DOSSIER DE PROGRAMACIÓ
Programa de teatre, música i dansa per a alumnes
d’Educació Infantil, Primària i Secundària
Curs 2016-2017

Amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona

L’Escola Va de Bolo és un programa de la Fundació Xarxa que ofereix
espectacles professionals de teatre, música i dansa 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 del
programa ANEM AL TEATRE de les àrees de Cultura i Educació de la Diputació de
Barcelona.
Aquest curs 2016-2017 és la tretzena edició del programa i continuem en la
millora de l’atenció a les escoles i de l’oferta artística.
El curs 2015-2016 van assistir 4.804 alumnes de 6 poblacions. 31 funcions de
10 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
un 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 al nen i la nena.
Pel que fa a les companyies, no sempre podem comptar amb una oferta prou
variada de gèneres i per a tots els cicles. És per això que, a vegades, us
proposem espectacles de pallassos, titelles, màgia, etc. Això no obstant, seguim
mantenint una oferta prou diversa i sempre amb produccions de qualitat
L’Estaquirot, Addaura Dansa, El Negro y el Flaco són noms que dins el panorama
actual del teatre infantil del nostre país representen els estàndards màxims de
qualitat.
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 del teatre, la música i la dansa.
• 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.
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Horari de les funcions
Les representacions tenen lloc normalment al matí i, eventualment, també a la tarda.
Si no hi ha prou alumnes inscrits (100 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 / 11:15
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
Primària i ESO

230 alumnes
350 alumnes

Inscripció
El termini d’inscripció acaba el 30 de setembre.
Us podeu inscriure enviant el formulari per correu electrònic o telefonant a la Fundació
Xarxa.
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 telèfon o
correu electrònic.
El pagament
Es farà mitjançant ingrés bancari a FUNDACIÓ XARXA
Entitat
2013

•
•
•

Oficina
0184

Control
13

Compte corrent
0201128858

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.
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EDUCACIÓ INFANTIL
TITELLES

Companyia
L’Estaquirot Teatre
Espectacle
En Jan Totiflan
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SINOPSI
Aquesta és la història d’en Jan, un nen que de petit a casa seva li feien
tot, així que no li calia aprendre a fer res si ell no volia... Quan es va fer
gran va tenir un ajudant, en Nicolau, que també li feia tot.
Però un dia, quan en Nicolau va tenir prou diners, va dir-li que s’en volia
anar a viure tranquil a les Illes Verdes.
En Jan no sabia viure sense ajuda: ni vestir-se, ni cordar-se les sabates,
ni tan sols de menjar-se la sopa era capaç...!
Així que va decidir emprendre un llarg viatge per trobar en Nicolau
travessant camps i ciutats, i llocs desconeguts per ell com una granja i un
port. I va passar que a poc a poc, va anar aprenent moltes coses.
Quan va arribar per fí a les illes Verdes i el va trobar, se’n va adonar que
ja sabia fer gairebé de tot i que no calia que algú altre li fés res.
Llavors va decidir quedar-s’hi a viure i ajudar en Nicolau amb la seva
parada ambulant de gelats, com dos bons amics.

FITXA ARTÍSTICA
Autor: L'Estaquirot, teatre
Manipuladors: Núria Benedicto, Olga Jiménez, Albert Albà
Tècnica: Titelles manipulats sobre taula
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

DATA I LLOC
CORBERA DE LLOBREGAT: 18 de gener
EL PRAT DE LLOBREGAT : 19 de gener
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EDUCACIÓ INFANTIL
TEATRE MUSICAL

Companyia
Nyiguit Teatre
Espectacle
Canta’m un conte
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SINOPSI
Ens trobem davant d’una obra molt especial. Cada una de les tres peces,
dels tres contes, és com un petit musical que explica unes històries
fantàstiques a través del cant, els instruments musicals més variats i els
sons més singulars. Sentirem una música totalment original i composada
especialment per a l’espectacle.
Hem triat per a l’ocasió tres contes que han captivat els infants de totes
les generacions: El patufet, Les set cabretes i el llop i La rateta que
escombrava l’escaleta.
Ens hem proveït d’un bon grapat d’instruments per dur a terme aquest
viatge, entre els quals hi ha un piano, un acordió, un ukelele, una
guitarra, una flauta i altres petits instruments que emeten uns sons
característics. Però el més important de tots, i el que ens farà viure els
contes com si fóssim a dins, és la veu cantada, que anirà des de les dolces
i tendres notes agudes de la Rateta que escombrava l’escaleta fins a les
fosques i malvades notes greus del Llop. Tot això barrejat amb diferents
estils musicals, que van des d’una ària d’opereta fins a un tango o una
rondalla popular.

FITXA ARTÍSTICA
Idea original: Xuel Díaz
Dramatúrgia i composició musical: David Anguera
Direcció: Juanjo Marín
Repartiment: David Anguera/Xuel Díaz
Disseny d’escenografia: Jaume Baliarda/Juanjo Marín
Construcció d’escenografia: L’Avalot
Disseny de llums: Sergio Roca/Juanjo Marín

DATA I LLOC
CORBERA DE LLOBREGAT: 9 de maig
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EDUCACIÓ INFANTIL I CICLE INICIAL
TITELLES

Companyia
LA GUILLA TEATRE
Espectacle
DRAPS
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SINOPSI
En Draps, és un ésser petit i poruc, i tot un apassionat de la botànica. Un
bon dia, una flor extraordinària creix al seu jardí, però per més que busca
informació no en troba per enlloc. Per saber com l'ha de cuidar li serà
necessari sortir del seu cau, i trobar d'on prové aquella flor. A cada pas de
la història, en Draps trobarà nous elements per créixer i aprendre del món
que l'envolta.
Una nova proposta molt visual, amb poca paraula i amb una presència
sonora i musical molt suggestiva. Els titelles i objectes animats
enxsónxelsxprotagonistes.
Una història basada en el plaer de la descoberta i la curiositat, que són
motorxperxaxl'aprenentatgeXdelsXinfants.
Draps, el protagonista de l'espectacle, un titella de drap, troba nous
elements del món que l'envolta a cada pas de la història. Una aventura on
el cicle vital n'és l'eix, i en Draps deixa de banda la por al desconegut per
gaudir del plaer de conèixer.

FITXA ARTÍSTICA
Disseny i construcció de titelles: Meritxell Morera
Disseny i construcció escenografia: Butai Produccions
Objectes: Meritxell Morera
Vestuari: Butai Produccions
Disseny il·luminació: Butai Produccions
Disseny musical i sonor: Tales Music
Vídeo: Pere Costa
Fotografia: Jordi Segalés
Tècnic de so i llum: Pere Farran
Actors i manipuladors: Meritxell Morera i Pere Farran
Direcció: Meritxell Morera

DATES I LLOCS
GAVÀ: 7 de febrer
TORRELLES DE LLOBREGAT: 8 de febrer
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CICLE INICIAL
MÚSICA I TEATRE

Companyia
Parpelles
Espectacle
ACLUCA ELS ULLS
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SINOPSI
Acluca els ulls és un concert teatralitzat a on entre músics i actors us
explicarem un conte. Amb el teatre i la música en directe esperem
endinsar-vos en un viatge que travessa la negra nit, ens tranquil·litza la
por, desperta les emocions i tots el sentits.
“Vet aquí una vegada, una melodia que a la Violeta feia dormir. Una nit, la
va veure sortir per la finestra de la seva habitació. Valenta, decidí anar a
buscar-la. Va ser així com la nostra Violeta s’endinsà en un viatge ple
d’aventures, músiques i personatges increïbles que l’ajudaren en el seu
camí.”

FITXA ARTÍSTICA
Intèrprets:
Narradora, Violeta i Veus: Patrícia Medina
Parpelles i Veus: José Dominguez
Guitarres, cavaquinho, xarango, veus: Carles Gutiérrez
Bateria, percussions, xilòfons, efectes i veus: Martí Hosta
Contrabaix i veus: Jordi Mestres
Equip tècnic:
Direcció escènica: Miriam Escurriola. Direcció Musical: Carles
Gutiérrez. Escenografia: Marta Collell. Vestuari: Aloma Lafontana.
Fotografia: Marina Rodríguez. Disseny de so: Marc Hosta. Disseny de
llums: Eduard Asensio. Il·lustracions: Màriam Ben-Arab. Disseny
gràfic: Sergi Tomico. Producció: Companyia Parpelles.

DATA I LLOC
EL PRAT DE LLOBREGAT: 17 de gener
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CICLE MITJÀ I SUPERIOR
MULTIDISCIPLINARI (dansa, màgia, ombres)

Companyia
Addaura Dansa
Espectacle
MOBILUS
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SINOPSI
Calder es diverteix fabricant aparells que tenen l’objectiu de divertir o
desplaçar el pensament de l'espectador respecte de l'ús normal d'aquests
materials industrials. I nosaltres ens divertim fabricant moviments amb
ajut dels materials de Calder per obrir el pensament dels infants respecte
a la seva intencionalitat normal.
Agafem quatre eixos de l’obra d’Alexander Calder i amb ells fusionem
escultura, pintura, circ, dansa, titelles i màgia. Oferim un viatge oníric pel
seu món i donem a conèixer l’artista al públic familiar.

FITXA ARTÍSTICA
Guió: Teia Moner
Coreografia: Laia Santanach, Olga Lladó, Eugenia Morales i Addaura
Dansa
Direcció artística: Teia Moner
Ajudant de Direcció: Miquel Espinosa
Intèrprets: Cristina Bertran, Helena Rodríguez, Gerald Sommier, Mireia
Plana
Disseny de so: Miquel Espinosa
Disseny de llums: Eugenia Morales
Disseny atrezzo, vestuari, titelles i escenografia: David Palou i Teia
Moner
Construcció atrezzo, titelles i escenografia: David Palou, Marina
González, Anna Teixidó, Teia Moner i Cristina Bertran
Assessorament màgic: Brando i Silvana
Confecció vestuari: MODART
Producció: TEIA MONER SCCL
Col·laboració: SA NAU, Ajuntament Palau-solità i Plegamans, Julian
Bergonzini

DATES I LLOCS
EL PRAT DE LLOBREGAT: 14 de febrer
GAVÀ: 15 de febrer
TORRELLES DE LLOBREGAT: 16 de febrer
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CICLE MITJÀ I SUPERIOR
MÚSICA

Companyia
4xdo
Espectacle
QUIXOTERÀPIA
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SINOPSI
Quixoteràpia és un espectacle familiar basat en la famosa novel·la de M.
de Cervantes, i amb música del compositor barroc G. P. Telemann. Jaume
Rellapat i Antoni Rodó són dos pacients ingressats al Sanatori “No facin
rebombori” per un agut trastorn de personalitat. L'obsessió per llegir
compulsivament llibres de cavalleria ha portat als dos pacients a creure's
Don Quixot i Sanxo Pança a la recerca de la princesa Dolsinea. Els
responsables de la clínica asseguren que els dos pacients no suposen cap
perill tot i el fet d'anar armats com a cavallers medievals.
Els nostres dos protagonistes viuran grans aventures cavalleresques
acompanyades amb la música i efectes sonors del quartet de violes 4xdo.

Programa
Música:

Suite

de

Don

Quixote G.

P.

Telemann

(1681-1767)(arr.

R.A.Cohen)
Obertura El despertar de Don Quixot L’atac als molins de vent Sospirs
d’amor per la princesa Dolsinea Sanxo Pança burlat El trot de
Rossinant/El trot del burro de Sanxo El dormir de Don Quixot

Violistes:
Josep Bracero/Joan Fèlix, Albert Romero, Laia Martí i Maria Juan
Actors:
David Marcé/Toni Viñals, Arnau Puig/Marçal Bayona
Il·lustracions:
Núria Rodríguez

DATA I LLOC
EL PRAT DE LLOBREGAT: 16 de novembre
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CICLE SUPERIOR
TEATRE I CIRC

Companyia
El Negro y el flaco
Espectacle
ALQUIMIA
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SINOPSI
Després d’anys d’investigació en el món de l’espectacle, aquest muntatge
es podria definir com L’ALQUIMIA ENTRE EL TEATRE I EL CIRC.
Dos clowns barregen diversos elements per crear moments sorprenents;
tenen cabuda pompes de sabó, elements màgics, malabarismes
inesperats (amb objectes que no són per fer malabars) i situacions
pseudoteatrals on sempre hi ha un lloc per a la sorpresa.

FITXA ARTÍSTICA

CREACIÓ I PRODUCCIÓ: EL NEGRO Y EL FLACO
ACTORS: Gerardo Casali (El Negro) i Rafa Espada (El Flaco)
TÈCNICS DE SO: Alex Vives i Pablo González
FOTOGRAFIA: Dídac Carulla i Ma del Mar Domènech
DISSENY GRÀFIC: Anna Herrera
DISSENY DE VESTUARI: Karme Solà

DATA I LLOC
EL PRAT DE LLOBREGAT: 21 de febrer

L’ESCOLA VA DE BOLO 16-17

CICLE SUPERIOR I ESO
TEATRE EN ANGLÈS

Companyia
The Blue Mango
Espectacles
“Freaky” i “Wavelength”
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SINOPSIS
Freaky – Cicle Superior
És l’època de les colònies d’estiu i tots els nens i nenes estan il·lusionats
amb els campaments i l’aventura. Però hi ha un nen que sembla una mica
diferent de la resta perquè no té gaires ganes de participar de la diversió,
és pàl·lid, sempre vesteix de negre i té una aparença… diferent. Tothom
pensa que és una mica raret i “freaky”. S’apropa el concurs de ball de
final de colònies i, uau! Ell sap ballar! Serà capaç de superar l’assetjament
de l’Eevi i guanyar? No si ella pot evitar-ho. Mitjançant la comèdia i la
música tractem temes com el bullying i l’amistat. Inclou material
pedagògic per preparar l’obra i cançons per descarregar.

Wavelength - ESO
La Sammy té un somni: cantar en un grup. Llavors, quan es crea una
nova banda al seu barri, farà el que calgui per formar-ne part. Com haurà
de comportar-se o vestir-se? Immersa en una veritable crisi d´identitat,
passarà per un grapat de desastroses però divertides transformacions per
tal d´impressionar els membres del grup. Mitjançant referències culturals i
humor, tractem algunes de les preocupacions més comunes entre els
adolescents, com són l´autoestima, la pressió grupal i l´aparença física.
Interactuem amb el públic i proporcionem material pedagògic que inclou
vocabulari relacionat amb l’obra, listenings i exercicis de gramàtica com
l´ús dels comparatius, superlatius i possessius i com aconsellar i
expressar obligació.
Aquest espectacle interactiu ve acompanyat d´uns fulls de treball i de les
cançons per treballar l’obra amb antelació.

FITXA ARTÍSTICA
Creació i direcció: Emma Reynolds
Música: Emma Reynolds
Producció: Blue Mango Theatre
Vestuari: Blue Mango Theatre
Actors/actrius: Ben Kay, Jemima Knight, Catherine Roberts
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Sobre Blue Mango Theatre:
Blue Mango Theatre va ser fundada l’any 2003 per l’actual directora de la
companyia, Emma Reynolds, actriu professional formada a Anglaterra.
La companyia està formada per actors professionals i / o professors de
TEFL, anglòfons natius, amb experiència teatral davant públics no nadius.
La companyia posa a disposició dels mestres tot el material pedagògic
necessari (dossiers, tracks d'àudio, etc.) per poder treballar la sortida
abans i després de la funció.
www.bluemangotheatre.com
www.facebook.com/bluemangotheatreBCN

DATA I LLOC
GAVÀ: 5 de maig
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