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Darreres cites amb l’Hora Golfa del Conte i l’Hora del Conte
Infantil abans de l’estiu

Dimecres 17 de juny de 2009
Programes| Hora del Conte Infantil 2009

El proper divendres, 19 de juny, tindrà lloc la darrera cita amb l’Hora Golfa del
Conte d’abans de l’estiu. La proximitat de les vacances ha propiciat que el títol de la
sessió, que se celebrarà a les 21.30 al Bar Cali, sigui Fem les maletes.

Així, es podran escoltar diverses narracions sobre viatges de la mà d’actors i actrius
de l’Esbart Teatral de Castellar. Àlex Torrano llegirà El cranc, del llibre El salze
cec i la dona adormida d’Haruki Murakami. Sara Schkot i Àlex Torrano faran a
dues veus Avantatges d’un viatge organitzat, conte d’Empar Moliner i extret del seu
llibre T’estimo si he begut, i també a dues veus, Schkot i Genescà llegiran Carona
de Verge, del recull de contes Alcoi-Nova York de l’escriptora valenciana Isabel
Clara Simó.

La sessió està dirigida per la també actriu de l’Esbart, Mònica Mimó. Les narracions
estaran amenitzades amb la música de Pere Vilanova, jove cantautor de Barcelona
que oferirà peces inèdites de caire intimista.

Rosa Fité explicarà dissabte rondalles als més menuts

Els més petits de la casa també tindran aquest cap de setmana la seva última cita
amb les sessions de l’Hora del Conte Infantil. Serà dissabte, 20 de juny, a les 11 del
matí, quan la contacontes Rosa Fité explicarà als menuts diverses rondalles a la
Biblioteca Antoni Tort. Entre d’altres, es podran escoltar La castanya virolada,
l’anegueta atabaladora i Si tu vols la moda a seguir.

Després de sessió de l’Hora del Conte, i en el marc de l’Espai Familiar de la
Ludoteca, tindrà lloc la proposta Juguem amb els contes, en què es durà a terme
alguna activitat relacionada amb les rondalles que s’hauran pogut escoltar a la
Biblioteca.

Biblioteca Municipal Antoni Tort
C. de Sala Boadella, 6
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
C. de Sala Boadella, 6
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