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El parc del Tibidabo acull una nova
edició de la Mostra de Titelles
Durant tot el mes d'octubre, la programació presenta una proposta diferent per
cada cap de setmana

Ymedioteatro, una de les companyies de la Mostra de Titelles del Tibidabo | Ymedioteatro

El Parc d'Atraccions Tibidabo (http://www.tibidabo.cat/) acull aquest mes d'octubre la cinquena
edició de la ja tradicional Mostra de Titelles http://www.tibidabo.cat/coneix-el-parc/noticies(
actes/5a-edicio-de-la-mostra-de-titelles/) . En el certamen hi participaran artistes d'algunes de les
millors companyies de titelles a nivell nacional i internacional que, durant tots els caps de
setmana del mes, faran gaudir amb les seves històries als més petits i a tota la família.
La programació presenta una proposta diferent per cada cap de setmana, que tindrà una durada
aproximada de vint minuts i de la qual se'n faran diferents passis al llarg de tot el dia, repartits per
la una, les dues, les quatre, les cinc i les sis en punt.
Els espectacles estan inclosos en l'entrada general del Parc del Tibidabo. Per al públic específic
de la Mostra, el preu de l'entrada dels passis serà de tres euros, amb la possibilitat d'adquirir un
abonament pel quatre passis per deu euros. Les entrades estaran disponibles a les taquilles del
Parc i a sistema de compra en línia.
Programació
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Cartella de la 5a Mostra de Titelles

3 i 4 d'octubre
Solos de sobremesa, de la companyia Ymedioteatro
Sorprenents escenes còmiques basades en la manipulació d'objectes quotidians que cobren vida
màgicament i ens expliquen les seves commovedores històries. En aquest cas, es tracta d'un
pijama de nadó que cobra vida i s'apropia d'una tablet per tenir cap i una cara per poder cantar.
10, 11 i 12 d'octubre
L'ombra de Pinotxo, de la companyia Nèstor Navarro - La Puntual
Al final del conte Pinotxo es va convertir en un nen de debò, i com tots els nens de carn i ossos
també es va fer gran. Ara ja és un home, i des del seu taller ens explica les seves aventures
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mitjançant les ombres xineses, els titelles i les marionetes. Una versió divertida i poètica del clàssic
de Collodi.
17 i 18 d'octubre
El món de la Violeta, de la companyia Núria Mestres
La Violeta arriba al Tibidabo per explicar-nos les seves història preferides a través de contes
màgics.
24 i 25 d'octubre
De l'ou al titella, de la companyia Herta Frankel
Un taller de disseny i construcció d'un titella de guant, adreçat a infants de 6 a 12 anys.
Marionetarium Herta Frankel, després de dinou temporades al Tibidabo oferint espectacles de
titelles per a gairebé dos milions d'espectadors, proposa celebrar la cloenda de la Mostra de
Titelles 2015 amb un taller infantil creatiu, participatiu i simbòlic.
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