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Imatge de l'Hora Golfa del passat 16 d'octubre

La propera sessió de l'Hora Golfa del Conte porta divendres
"Contes prohibits" al Calissó Espai Plural

Dimecres 18 de novembre de 2009
Programes| Hora del Conte Infantil 2009

Contes prohibits: històries d’una repressió és el títol de la sessió de l’Hora Golfa
del Conte que tindrà lloc el proper divendres, 20 de novembre, al Calissó Espai
Plural, a partir de les 21.30 hores.

Les actrius de l’Esbart Teatral de Castellar Mònica Plana, Montse Gatell i Bet Tena
llegiran textos de Manuel Rivas, Joan Sales i Mercè Rodoreda. La sessió, dirigida
per Alfons Fernández, estarà amenitzada pel pianista Xavier Torras, que tocarà els
temes Big my secret, de Michael Nyman, Remembrances i Angela, de John
Williams, Morning passages, de Phillip Glass, i Watching Lara/First Rendez-vous,
de Yann Tiersen.

Contes per als més menuts dissabte a l’Hora del Conte Infantil

D’altra banda, els més petits de la casa podran gaudir d’una nova sessió de l’Hora
del Conte Infantil dissabte 21 de novembre. A partir de les 11 hores, la Companyia
Encantacontes explicarà a la Biblioteca Antoni Tort rondalles i contes per menjar,
en una activitat que s’inclou també en la programació d’actes del Novembre Gustós
que s’estan duent a terme aquest mes.

La cuina i l’alimentació seran els temes protagonistes d’aquesta cita, que es
completarà a partir de les 12 hores amb els tallers que les monitores de la Ludoteca
proposaran en aquest espai sota el títol Juguem amb els contes.
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