Cicle de

Titelles d’hivern
a Santa Eulàlia

Centre Cultural Santa Eulàlia

2 d’abril
Cia. Tian Cusidó

LA LLEGENDA DE SANT JORDI
Un drac ferotge arriba a la vil·la de Montblanc i
atemoreix la població.
La princesa de Montblanc empren un viatge per
buscar al cavaller Jordi de Capadòcia perquè els salvi
del drac.
Adaptació republicana de la llegenda clàssica on la
princesa té un paper actiu en la història.

Carrer de Santa Eulàlia, 60 (plaça interior)
08902 L’Hospitalet
Telèfon: 93 403 61 90
ccultural.staeulalia@l-h.cat
www.ccsantaeulalia.l-h.cat
www.facebook.com/centreculturalsantaeulalia
Metro L1: Santa Eulàlia (sortida Pont de la Torrassa)
Bus: LH1, L52, L82 i L85 (Parada Sta. Eulàlia-Av.
Metro). Ferrocarrils G.C.: Ildefons Cerdà

Horari:
de dilluns a divendres,
de 9 a 14 h i de 16 a 21 h

Els dissabtes, a les 18 h,
al Centre Cultural Santa Eulàlia
Preu: 4 euros (menors de 2 anys, entrada gratuïta sense ocupar cadira).

Venda d’entrades a www.canninot.cat
Aforament limitat. És obligatori l’ús de la mascareta.

15 de gener

5 de febrer

Cia. Fes-t’ho com vulguis

Cia. Veus-Veus

XINO XANO

LA RATETA
PRESUMIDA

La Tuinga és una girafa una mica
dormilega i molt somniadora.
Somia tots els camins que vol
descobrir, els mars que vol navegar
i, fins i tot, les estrelles que vol
tocar. La Tuinga somia un avió per
travessar els núvols i un tren per
saludar a tota la gent dels camins.
Somia una barca per conèixer els
colors dels peixos i un coet per
enfilar-se fins la lluna.

Una rateta escombra l’escaleta
i es troba un dineret. Amb ell
es compra un llacet per estar
ben bonica i esperar que
admirin la seva bellesa. Però
ser presumida i arrogant no
li portarà a la felicitat, ni molt
menys.

Els animals del seu voltant li
ensenyen com la bellesa i la
superficialitat no són l’essencial i
que cal actuar amb el cor i mirar
més enllà de l’aparença.

5 de març

Cia. Titelles Naip

LES AVENTURES
DE LA FAMÍLIA
RATÓN

29 de gener

19 de febrer

19 de març

Cia. Tian Cusidó

Cia. L’Invisible Titelles

Cia. Titelles Vergés

ELS TRES PORQUETS

EN TABALET

PINOTXO

La popular rondalla explicada amb
titelles de drap i un final una mica
diferent.
El granger Manel ens explica la
història dels 3 porquets que han
deixat la seva granja per mirar
de començar la seva vida en una
nova llar. Però al bosc hi ha un llop
entremaliat i amb molta gana que
els dificultarà les coses.

En Tabalet , basat en el
popular conte del mateix nom,
és un conillet molt conegut i
apreciat pels nens i nenes.
En Tabalet és petit i de color
blanc, viu amb la seva mare en
una lloriguera. La mare li diu
que quan ella surti a buscar
pastanagues no es mogui de
dins el cau ni faci cap soroll,
però en Tabalet és una mica
curiós i vol saber què són tots

És una adaptació del
famós conte de Carlo
Collodi, Le avventure di
Pinocchio.
La història comença el dia
que Gepetto, un simpàtic
i alegre vellet que sempre
ha somiat amb tenir un
fill, treballa una fusta
que acaba prenent forma
de ninot. Aquest titella
demostra estar viu i ser
molt desobedient.

aquests sorolls tan estranys que
s’escolten allà fora al bosc. Ai, ai,
ai! Què passarà?

A partir d’un conte extraordinari
de Jules Verne, hem vestit
un espectacle que explica les
aventures d’una família de
ratolins, però sobretot les peripècies
que passa la filla “ratolina” per no
casar- se amb un príncep malcarat.

