Dissabte, 3 de desembre

Cicle de

Cia. Teatre en Miniatura

Titelles de tardor

EN BANYETES I
EL NADAL
Un dimoniet molt entremaliat
que es diu Banyetes vol anar
al correfoc amb els dimonis
grans, però en Llucifer li vol
fer una prova consistent en
espatllar el Nadal a tots els
nens i les nenes del poble.
En Banyetes els voldrà prendre
les cartes i així aconseguir que

a Santa Eulàlia

els Reis Mags no els portin joguines.
Però el Carter Reial i dos nens del
poble, la Clara i el Pau, s’adonaran de
la malifeta i li canviaran el sac de les
cartes.
Finalment, en Banyetes se’n anirà
ben enganyat.

Centre Cultural Santa Eulàlia

Dissabte, 17 de
desembre
Cia. Tian Cusidó

UN CONTE DE NADAL
Dos pastorets, en Rovelló i en
Lluquet, molt entremaliats i eixerits,
han d’ajudar a preparar el Nadal a la
seva família i van al bosc a buscar el
tió. Però la seva tasca es complicarà
per culpa d’un banyetes rondinaire
i una mica sapastre que els voldrà
complicar el Nadal.
Un conte sobre l’esperit nadalenc
amb tradicions i cançons molt nostres.

Plaça de Maria Artigal, s/n
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

Dissabte, 17 de setembre

Dissabte, 15 d’octubre

Dissabte, 5 de novembre

Cia. Cacauet

Cia. Tian Cusidó

EL CONILLET
QUE VOLIA PA DE
PESSIC

TITELLES I MÀSCARA

Cia. Veus-Veus

En una clariana al mig del bosc
un conill es desperta i surt del
cau. Té molta gana i li agrada
cuinar. Juntament amb les seves
veïnes i veïns del bosc preparen
plegats un deliciós pa de pessic.
L’os li duu maduixes, l’eriçó un
granet d’anís, les abelles mel i
les orenetes volen i es capbussen

pels núvols. El cargol busca una col i
el centpeus no té prou sabates.
Amb titelles i música en directe.

Hi havia una vegada a L’Hospitalet,
molt a prop de Santa Eulàlia, una
castanyera que vivia apartada de
tot al mig del bosc on buscava
castanyes per a la seva parada de
la ciutat.
Un dia, al bosc, es troba un follet
entremaliat i un gegant bondadós
que l’ajudaran o li dificultaran la
feina per trobar les castanyes i
portar-les als nens de la ciutat.

De 0 a 3 anys.

ELS TRES
PORQUETS
Hi veureu tres porquets ben eixerits
i un llop una mica pallasso que, tot i
que es vol menjar als tres porquets, no
farà por als nens i nenes.
En Blai és el més petit i sempre té
ganes de jugar. En Pau és el mitjà i
és molt mandrós, i en Quim és el més
gran i és el més treballador.
Creieu que el llop aconseguirà destruir
les cases dels porquets i menjar-se’ls?

Dissabte, 1 d’octubre

Dissabte, 22 d’octubre

Dissabte, 26 de novembre

Cia. Cacauet

Cia. La Bayka

Cia. Sim Salabim

HALLOWEEN
TITELLES
CABARET

UN CONTE DE TARDOR

EL RATOLÍ FREDERIC
Cada tardor els ratolins acaben
de recollir tot el que els cal per
passar l’hivern. Recullen grans de
blat i civada, palla i aglans. Però
el ratolí Frederic recull raigs de
sol i altres meravelles per poder
passar un hivern sense gana,
ni set, ni buit, sinó ben plens
d’aquella escalfor que donen les
paraules i la música…
Un cop a dins del cau, en Frederic

muntarà tot un teatrí per fer passar
una bona estona a tots els ratolins i
ratolines.
Amb titelles i música en directe.
De 0 a 3 anys.

Espectacle de cabaret de titelles
on passarem una estona terroríficament divertida. Per a tots els
públics.

L’estiu arriba al seu final. Els boscos
es preparen per al fred de l’hivern,
el canvi de fulles i l’arribada dels
suculents fruits com les castanyes, les
nous i les avellanes.
La Quimeta va anar ahir a collir
castanyes i avui ha decidit cuinar-les.
Clar que, perquè quedin ben tendres,
s’han de tenir una bona estona al foc,
així que paciència…
La Quimeta sap exactament el temps

Veus-Veus us presenta un
espectacle amb titelles de
fil, músiques originals i una
acurada escenografia que
estem segurs serà del vostre
grat.

que les castanyes necessiten
per quedar bones i és,
exactament, el temps que
triga a explicar un conte
molt especial: el conte de La
castanyera perduda.

