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Diumenge 2 de febrer de 2020

Espectacle

Espectacle familiar: "El núvol gris, gras i gros", de Teatre al detall

Aquesta és la  història d’un núvol viatger, que després de córrer món i acumular
aigua i més aigua, decideix tornar a casa i descarregar. El núvol ha crescut tant que
s’ha tornat gris, gras i gros i està a punt per fer una bona tempesta.

El nostre núvol necessita ploure molt i vol que aquesta aigua sigui profitosa: que
netegi els carrers, que regui els camps, que ompli els rius... però sembla que mai
sigui un moment prou oportú: algú que acaba d’estendre la roba, uns nens que van
d’excursió o el blat acabat de segar...

Podrà ajudar algú aquest núvol, gris, gras i gros o haurà de descarregar enmig del
mar?

Un conte bonic explicat amb tendresa i de molt a prop, per deixar embadalits els
més petits de casa. Colors, música, sorpreses i molts detalls per entrar al món
d’aquest núvol i per veure com n’és d’important l’aigua.

Autor del conte

Antoni Cuadrench

Dramatúrgia

Teatre al detall

Direcció

Joan Maria Segura Bernadas

Teatre al detall

Repartiment

Xavi Idàñez

Txell Botey

Música

Xavi Idàñez

Titelles i attrezzo

file:///


Txell Botey

Edats recomanades

De 0 a 3 anys

Durada aprox.

25 min

Horari | Dues sessions: 11 h i 12 h

Preu | general, 6 €; compra anticipada, 5 €; famílies nombroses o monoparentals
amb acreditació, 4 €. Els infants menors de 2 anys també hauran d'adquirir entrada

Destinataris | Infància i públic general

Organitza | Ajuntament

Programa | Espectacles familiars i temporada de teatre i música gener-maig 2020
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