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‘La Lluna, la pruna’, ‘Sol 
solet’, ‘Cargol treu banya’... 

Coneixeu algun infant 
que no sàpiga aquestes 

cançons? Junt amb poemes 
i embarbussaments, les 

cançons tradicionals donen 
peu a les petites històries 

que configuren el nou 
espectacle de Mercè 

Framis. Especialitzada en 
les ombres xineses, ofereix 
l’oportunitat de gaudir de la 
màgia d’un gènere que si 
bé té gran bellesa, resulta 
insòlit en creacions pels 

espectadors més menuts.  

La Lluna, la pruna 
Companyia Mercè Framis1

Sala d’actes           
del MAC    

Durada
45 min 

Edat recomanada
De 2 a 6 anys   

Teatre d’ombres

Dissabte 26,             
11:00 i 12:30 h

Representacions

Lloc

Gènere

OXOPEN SCHOOL
ESCOLA D’ANGLÈS CERDANYOLA

Carrer Sant Martí 82-84, entresòl 3
Al costat de la plaça de l’església

WWW.OXOPENSCHOOL.COM
93 188 27 72

ANGLÈS NENS
DES DE 25€/MES

ANGLÈS ADOLESCENTS
40€/MES
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Durada
45 min 

Edat recomanada
De 2 a 6 anys   

Gènere

2
Carpa patí              
del MAC    

Durada
35 min

Edat recomanada
De 3 a 6 anys   

Titelles

Dissabte 26,             
11:30, 13:00           
i 18:00 h

Representacions

Gènere

Des de temps 
immemorials, el gos és 
el nostre millor amic. 

Petjades, que l’estiu de 
2015 s’ha representat 

al MiniGrec,  proposa un 
recorregut històric pel 

vincle que uneix aquest 
simpàtic animal i l’home. 
Es tracta de seguir les 
petjades fins a trobar el 
primer humà i el primer 

gos que van forjar amistat 
i de desfer després el 
camí per imaginar com 

serà la relació en un món 
de coets i robots. 

Lloc

Petjades
Companyia Periferia Teatro
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A la granja, uns pollets 
acaben de sortir de 
l’ou. Escolteu el cant 

del gall, sentiu la fressa 
del vent que mou 

molinets de paper o el 
soroll del gra caient... 
Els espectadors més 

petits podran identificar 
necessitats de cada dia 
com tenir pipi, ganes de 
jugar o de riure, o... fer 
els primers amics en 
aquest despertar a la 

vida construït amb molt 
d’amor i gran sentit de la 

plasticitat. 

Piu, Piu
Companyia Fes-t’ho com Vulguis3

Sala d’actes           
del MAC    

Durada
40 min

Edat recomanada
De 0 a 3 anys   

Titelles, teatre

Dissabte 26,             
17:30 i 19:00 h

Representacions

Lloc

Gènere
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Dissabte, 26     

Hora     Espectacle            Durada 
11:00      La Lluna, la pruna           45 min         

11:30      Petjades                         35 min            

12:30      La Lluna, la pruna           45 min           

13.00      Petjades                         35 min                  

17:30      Piu-Piu                            40 min         

18:00      Petjades                          35 min          

19:00      Piu-piu                            40 min            

Diumenge, 27     

Hora     Espectacle            Durada 
11:00      Kissu                             50 min          

11:30      Apicirc                            ———           

12:30      Kissu                             50 min          

17.00       Apicirc                            ———                   

 



En Kissu és un cadell, 
però no ho és pas de 
gos sinó de llop. Què 
passarà quan els seus 

nous propietaris, la Duna 
i el seu avi, descobreixin 

la seva veritable 
naturalesa? Per treure 

l’entrellat d’aquesta 
aventura de descoberta 
de l’entorn haureu d’anar 

al Mac&Xic 
La producció va merèixer 

el premi al Millor 
espectacle del Festival 
Internacional de Títeres 

de Alicante 2014.

656 724 205
INFO@PARTYPERTU.COM
WWW.PARTYPERTU.COM

ACTIVITATS . TALLERS . CELEBRACIONS

Kissu
Centre de Titelles de Lleida4

Sala d’actes           
del MAC    

Durada
50 min

Edat recomanada
De 3 a 7 anys   

Titelles

Diumenge 27,             
11:00 i 12:30 h

Representacions

Lloc

Gènere

Vols saber que es cou 
entre bambalines?

Demana el formulari a l’Ateneu ...  

i fes-te soci de       
Rebràs de franc      
el teu carnet i informació al correu 
dels espectacles de teatre familiars de l’Ateneu

Teatre en família, cada últim diumenge de mes



Durada
50 min

Edat recomanada
De 3 a 7 anys   

Gènere

5
Patí                      
del MAC    

Durada
Temps de joc lliure

Edat recomanada
De 0 a 4 anys   

Jocs

Diumenge 27,             
d’11:30 a 13:30 i 
de 17:00 a 20:00 h

Representacions

Gènere

Lloc

Apicirc
Companyia Pessic de Circ

La Lluna, la Pruna · Cia Mercè Framis
Petjades · Periferia Teatro

Piu, Piu · Fes-t'ho com Vulguis
Kissu · Centre de Titelles de Lleida

Apicirc · Pessic de Circ

MAC &XIC
teatre

 Informació i venda d'entrades:
 Ateneu de Cerdanyola, a partir del 14 de setembre. 93 591 41 33 /        Bambalina

MAC - Museu d'Art 
de Cerdanyola

de setembre 
de 2015

26 i 27 
   Entrades:  Venda anticipada            
a l’Ateneu de Cerdanyola a partir        
del dilluns 14 de setembre, de 10:00     
a 22:00 h. Informació: 93 591 41 33

Preu per espectacle: 
 3 euros per al públic infantil
 5 euros públic adult
 2 euros per a nens i nenes 

amb carnet Bambalina

      Segueix-nos al Faceboock  

Un espai de joc i experimentació inspirat en 
el rusc de les abelles, ple d’objectes, titelles i 
joguines artesanals, que farà les delícies dels 

petits aprenents d’artistes de circ. 

Gratuït

Proves accés Grau Mig i Grau Superior

Organitzen: amb el supOrt de:

Vols saber que es cou 
entre bambalines?

Demana el formulari a l’Ateneu ...  

i fes-te soci de       
Rebràs de franc      
el teu carnet i informació al correu 
dels espectacles de teatre familiars de l’Ateneu

Teatre en família, cada últim diumenge de mes




