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Una sessió anterior de L'Hora Golfa del Conte

Diversos Contes salats posaran divendres, 18 de desembre, el punt i
final a les sessions de l’Hora Golfa del Conte de 2009

Dijous 17 de desembre de 2009
Programes| Hora del Conte Infantil 2009

La darrera sessió de l’Hora Golfa del Conte d’aquest any 2009 tindrà lloc divendres,
18 de desembre, amb la lectura de diversos Contes salats. Aquest és el títol de la
sessió que se celebrarà al Calissó Espai Plural a partir de les 21.30 hores, i que
traslladarà els assistents al paisatge de Ses Illes.

Així, contes de Baltasar Porcel i M. Antònia Oliver, entre d’altres, evocaran olors i
parlars procedents de Mallorca, en una sessió dirigida per Bet Tena i que anirà a
càrrec dels actors i actrius de l’Esbart Teatral Laura Girbau, Pere Roca, Maria
Hernandez i Laura Rusiñol. En aquesta ocasió, la part musical de la vetllada la
posarà un quartet de clarinets.

Contes Fum, fum, fum per als més menuts

D’altra banda, els infants podran gaudir aquest cap de setmana d’una nova sessió de
l’Hora del Conte Infantil. La contacontes Maria Muñoz narrarà dissabte, 19 de
desembre, a les 11 hores, diverses rondalles immerses principalment en temàtiques
nadalenques, que es podran escoltar a la Biblioteca municipal Antoni Tort. Títols
com El tió, El fumera, La Befana (rondalla italiana que parla d’una bruixa que
reparteix regals) i L’avet, de Hans Cristian Andersen, faran somriure els més petits i
traslladaran els assistents a aquesta època.

La sessió comptarà amb la col·laboració de Maria Cuadres, una nena de 8 anys que
interpretarà diverses peces nadalenques al violoncel.

Després de la sessió de l’Hora del Conte Infantil, tindrà lloc una nova sessió de la
proposta Juguem amb els contes, que se celebrarà a les 12 del migdia a la Ludoteca
Les 3 Moreres, amb tallers sobre els contes que s’hauran explicat a la Biblioteca. La
següent sessió de l’Hora del Conte Infantil tindrà lloc el proper dia 16 de gener.

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