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Benvinguda
Espectacles
elPetit als núvols
Tallers
Conferències
Programació
de cada ciutat

Connecta amb elPetit!
Segueix-nos a les xarxes!
@mespetitdetots
@mespetitdetots
@elmespetitdetots
Comparteix l’experiència
amb nosaltres!
#elPetit2021 #elPetitFestival
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l’Art ens
alimenta i ens
fa créixer

Aquest 2021, el Festival elPetit recupera la presencialitat inundant
d’experiències artístiques en viu a més* de 25 espais a 11 ciutats del
territori. L’edició d’enguany centra la mirada en l’oportunitat de (re)
descobrir, (re)pensar, (re)crear i (re)trobar-se a través de les Arts. El Festival
elPetit construeix el temps i l’espai per obrir la porta a nous mons,
presencials i virtuals, que despertin els sentits, les emocions i la imaginació
dels/les més petits/es. Mitjançant una programació contemporània, elPetit
reafirma el seu compromís amb la qualitat i la innovació amb una selecció
de les millors propostes del moment en l’àmbit nacional i internacional.
A més, el Festival elPetit compte amb espai per a la recerca, la formació,
el diàleg i el networking en el marc del VI Encontre internacional d’Arts
per a la (primera) infància (18-21 nov.). Una trobada oberta a mestres i
professionals que inclou conferències de perfils de referència en el sector,
debats, tallers i molt més! Una mirada completa per abordar la situació
actual i el futur de les Arts en la (primera) infància.
Cada any, el Festival elPetit es fa gran envaint nous territoris i nous
llenguatges amb el convenciment que ‘l’Art ens alimenta i ens fa créixer’.
A tots/es els/les que vulgueu assaborir experiències artístiques singulars,

benvinguts a elPetit!
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elPetit
Espectacles

Catalunya
www.ponten-pie.com

Idea original, concepció escenografia i direcció: Sergi Ots / Creació: Sergi Ots i Mariona
Moya / Vestuari: Marcel Bofill i Nahoko Mahesima / Il·luminació: Mariona Moya i Sergi Ots
/ Música: Joel Condal i Marcel Fabregat (Eslàstica) / Construcció escenografia i atrezzo:
Carles Piera i Jordi Dorado / Intèrprets: Natàlia Méndez i Borja Nieto / Producció: Ponten
Pie / Gestió: La Destil·leria / Amb la col·laboració de: ICEC, Ajuntament de Sant Feliu de
Codines, Festival Temporada Alta, laSala i Festival elPetit

Bajau
PONTEN PIE
Bajau és el nom d’una tribu del sud-est asiàtic de la que diuen que s’ha
adaptat per a viure o passar llargues estones sota l’aigua. Bajau és un viatge
on la versatilitat de l’aigua ens conduirà a la creació d’un nou univers, un nou
mitjà on trobar-nos amb nosaltres mateixos, amb els nostres orígens i amb allò
que realment desitgem ser.
Aquest espectacle és una fantasia visual on a través dels objectes, el cos i la
recerca sobre l’element aigua com un intèrpret més en escena, transita per
un diàleg intern d’algú que es qüestiona el seu origen com a espècie, el seu
entorn i el seu cos desitjant ser allò que sistemàticament li han negat.
Tinc set, tinc la boca seca, vull aigua, vull ser peix, vull ser aigua.
L’aclamada companyia Ponten Pie presenta la seva nova producció per a
infants de la mà de laSala i elPetit. Una proposta que de ben segur ens tornarà
a sorprendre, submergint-nos en el seu univers delicat i poètic, del que
gaudiran tant els més petits com els més grans.

3-5
anys

40

minuts

DIVENDRES 12 / Teatre Auditori. Granollers (escolar)
DISSABTE 13 / 18.00 H / Teatre Auditori. Granollers
DISSABTE 20 / 10.30 / 12.00 H / laSala. Sabadell
DISSABTE 27 / 17.30 H / Teatre Clavé. Tordera
DIUMENGE 28 / 12.00 / 17.30 H / Teatre de l’Aurora. Igualada
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França
www.akentrepot.fr

Idea original i Direcció artística: Laurance Henry / Assistent a la direcció artística i
Direcció tècnica: Erik Mennesson / Intèrprets: Jordan Malfoy i Harrison Mpaya / Assistent
a la coreografia: Pauline Maluski / Mirada externa i diàleg filosòfic: Dominique Paquet
Composició musical: Sylvain Robine / Vestuari: Sophie Hoarau / Producció: Laurène
Blanckaert

ESTRENA
NACIONAL

mOts premiers
primers mOts
AK ENTREPÔT
El cos diu, el cos parla, el cos ens narra.
La paraula balla, la paraula escolta, la paraula ens toca.
Sigui quin sigui el primer llenguatge de l’infant, el llenguatge de la paraula o
el del gest, el més important és la manera de dir-nos, de dir al món JO SÓC.
Un ballarí i un actor s’apropen l’un a l’altre. El llenguatge del primer és el
moviment: el del hip-hop, el llenguatge del segon és la paraula: anglès,
lingala, japonès, francès, català, euskera, castellà... En escoltar-se, s’inventen
un altre llenguatge i s’afirmen en aquest món.

+2

anys

35

minuts

DIVENDRES 12 / 10.30 H / Teatre de l’Escorxador. Lleida (escolar)
DISSABTE 13 / 12.00 / 17.00 H / Teatre de l’Escorxador. Lleida
DIUMENGE 14 / 12.00 / 17.00 H / SAT! Sant Andreu Teatre. Barcelona
DILLUNS 15 / 9.30 / 11.00 H / SAT! Sant Andreu Teatre. Barcelona (escolar)
DIUMENGE 21 / 10.30 / 12 H / Teatre Principal. Sabadell
DILLUNS 22 / 9.30 / 11 H / Teatre Principal. Sabadell (escolar)
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Catalunya
www.creamoviment.cat

Direcció i idea original: Helena Cabo / Intèrprets: Helena Cabo i Pablo Arias /
Escenografia: basada en l’obra d’Eva Vázquez i realitzada per Eva Vázquez, Ángela Peinado
i Helena Cabo amb pares i mares interns a les presons de Brians 2 i Wad Ras / Disseny
de so i d’il·luminació: Dani Sanchez / Vestuari: Natalie Capel / Mentoring artístic: Dalija
Acin Thelander / Una coproducció de CreaMoviment i laSala | Festival elPetit

Nius
CREAMOVIMENT
Nius està dedicat al moment únic dels primers 18 mesos de vida. Celebrem,
en un espai tranquil i segur, ple de bellesa, música, olors, colors i textures,
l’arribada de la vida en forma de panxa i batec. Des de la tendresa i el joc,
gaudim el descobriment del cos, els sons i de tot allò que ens envolta.
Cantem i ballem la son, els plors, l’alegria de viure i el despertar de les
memòries de les nostres infàncies.
A Nius tenim cura de les necessitats autèntiques dels nadons, que com a
espectadors exquisits ens donen l’oportunitat de tornar a redescobrir
el poder de la calma, l’essència de la bellesa i el plaer de l’amor incondicional
que es desvetlla amb la seva arribada.

0-18
mesos

40

minuts

DISSABTE 13 / 16.30 / 18.00 H SAT! Sant Andreu Teatre. Barcelona
DIUMENGE 14 / 17.00 H / Teatre Auditori. Granollers
DIUMENGE 21 / 10.00 / 11.30 H / laSala. Sabadell
DIUMENGE 28 / 12.00 H / Atrium. Viladecans
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França
www.act2-cie.com

Direcció artística: Catherine Dreyfus en col·laboració amb els intèrprets / Adaptació lliure
del llibre Le Mensonge de Catherine Grive et Frédérique Bertrand © Rouergue, 2016 /
Escenografia: Oria Steenkiste / Música: Stéphane Scott / Intèrprets: Maryah Catarina Dos
Santos Pinho, Cloé Vaurillon, Jérémy Kouyoumdjian / Vestuari: Nathalie Saulnier
Il·luminació: Aurore Beck / Acompanyament a la dramatúrgia: Noemi Schreiber

ESTRENA
NACIONAL

Le mensonge
La mentida
COMPAGNIE ACT2
La mentida és la delicada història d’una nena que va mentir un vespre a la
taula del sopar. En entrar a la seva habitació, troba la seva mentida en forma
de cercle vermell. L’endemà, quan es desperta, aquest cercle encara hi és,
insistent, indeleble. A l’hora d’anar a dormir, encara hi és. Amb el pas dels
dies, aquest cercle s’inflarà, es multiplicarà, envairà el seu espai, arribant a
evitar que respiri bé.
No sabrem ni una paraula sobre aquesta mentida. La veurem com juga,
cos a cos, entre ella i ell, però també entre tots els mentiders i totes les
mentides del món...

+3

anys

40

minuts

DIUMENGE 14 / 12.00 H / Teatre Principal. Sabadell
DILLUNS 15 / 9.30 / 11.00 H / Teatre Principal. Sabadell (escolar)
DIVENDRES 19 / 10.00 / 11:30 H / Mercat de les Flors. Barcelona (escolar)
DISSABTE 20 / 12.00 / 17.00 H / Mercat de les Flors. Barcelona
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Noruega
www.dybwikdans.com

Direcció artística: Siri Dybwik / Música: Nils Christian Fossdal / Llibret: Janne-Camilla Lyster /
Intèrprets: Gerd Elin Aase, Ane Iselin Brogeland, Cesilie Kverneland i Nils Christian Fossdal /
Escenografia i vestuari: Siri Dybwik / Ocells mecànics: Kathy Hinde / Ocells paper: Una Dybwik
Fossdal, Veslemøy Dybwik Fossdal / Disseny de so: Thomas Lønning, Nils Christian Fossdal /
Il·luminació i tècnica: Kristian Idar Thordal

BLÅfugl
Ocell blau
DYBWIKDANS
A dalt del cel, entre núvols ben ennuvolats,
Ocells que volen, ocells, ocells,
Se’n van!
Ocell blau és la primera producció d’una sèrie de peces per als més petits
anomenada «Nobody puts a Baby in the corner», on la companyia noruega
Dybwikdans explora la dansa i la comunicació musical, convidant als nadons
a establir amb ells una conversa musical. Ocell blau no explica una historia
concreta, però està basada en el meravellós llibret escrit per Janne Camilla
Lyster

0-18
mesos

40

minuts

DIUMENGE 14 / 10.30 I 17.00 H / laSala. Sabadell
DILLUNS 15 / 9.30, / 11.30 / 15.30 / laSala. Sabadell (escolar)
DIMARTS 16 / 9.30 / 15.30 H / laSala. Sabadell (escolar)
DIVENDRES 19 / 17.30 H / Mercat de les Flors. Barcelona
DISSABTE 20 / 11 / 16.30 H / Mercat de les Flors. Barcelona
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Catalunya
www.elpetit.cat/ontour

Direcció i creació: Eulàlia Ribera i Sergi Ots
Disseny i construcció: Txell Janot
Interpretació: Lali Ribalta

El cau dels sentits
elPetit
Una instal· lació per descobrir, imaginar i somiar. Un petit poble format per 3
caus de fusta i roba, teixits com fan els ocells, amb materials de diferents
textures i olors. Un lloc on amagar-se i, des de dins, observar el món. Camins
que ens porten a casa dels altres, on trobarem diferents colors, músiques i
sorolls estranys. Coixins que parlen, que ronquen, que riuen i canten. Un espai
per compartir amb la família, per relaxar-nos i gaudir plegats de la confortabilitat
del propi cau.

0-2
anys

30

minuts
DIUMENGE 14 / D’11.00 A 13.00 H / Teatre Municipal. Montcada i Reixac
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Andalusia
www.datedanza.es

Interpretació: Raúl Durán i Mª José Casado / Interpretació en creació: Raúl Durán, Gonzalo
Moreno i Mª José Casado / Direcció coreogràfica: Omar Meza / Assessorament en dramatúrgia
i posada en escena: Concha Villarrubia / Dramatúrgia: Lola Fernández de Sevilla / Disseny d’il
·luminació: Aitor Palomo / Disseny de vestuari: Laura León / Escenografia i utilleria: Manu
Sinkeli / Música original: Jesús Fernández i David Campodarve / Assessorament espai escènic:
Victor Borrego / Producció executiva: Jacinto Santiago / Ajudant de producció, administració
i comunicació: Kike Fernández / Assessor de producció i gerència: Javier Zurita Chao /
Agraïments: Ayuntamiento de Peligros | Personal de Teatro Pablo Neruda | Maribel Guijarro

Natanam
DA.TE DANZA
Cada persona brilla amb llum pròpia entre totes les altres. En aquest
espectacle de dansa contemporània veiem dos intèrprets, dos amics, dos
còmplices que es troben en una sala de jocs. Descobreixen que hi ha aigua,
foc, vent i terra ordenats i a la seva disposició. Un espai de jocs pot ser una
platja, pot ser un desert, pot ser el mar. I també ... quan estem sols, poden ser
molts mons.
Natanam significa dansa en sànscrit. I aquest és el punt de partida d’aquest
espectacle: volíem donar als més petits, a la primera infància, un espai i
un temps de sensacions a partir de la puresa de la dansa. Natanam és un
espectacle multinivell, amb diferents graus de simbolisme depenent de l’edat
i maduresa de l’espectador, per això pensem que és ideal tant per a la infància
com per al públic familiar.

2-5
anys

50

minuts

DIUMENGE 14 / 17.00 H / Teatre de l’Escorxador. Lleida
DILLUNS 15 / 10.00 H / Teatre de l’Escorxador. Lleida (escolar)
DIMARTS 16 / 10.30 H / Mercat de les Flors. Barcelona (escolar)
DIMECRES 17 / 10.30 H / Mercat de les Flors. Barcelona (escolar)
DIVENDRES 19 / 9.30 / 11.00 H / Teatre Principal. Sabadell (escolar)
DISSABTE 20 / 12.00 / Teatre Principal. Sabadell
DIUMENGE 21 / 17.00 H / Teatre Principal. Olot
DISSABTE 27 / 12.00 / 17.30 H / Teatre de l’Aurora. Igualada
DIUMENGE 28 / 16.00 / 18.00 H / Teatre Auditori. Sant Cugat
DILLUNS 29 / Teatre Auditori. Sant Cugat (escolar)
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França
www.colectivoterron.org

Direcció artística: Núria Álvarez Coll i Miguel García / Escenografia: Núria Álvarez Coll /
Creació i interpretació musical: Marie-Caroline Conin / Intèrprets: Núria Álvarez, Miguel
García, Marie-Caroline Conin, Guillermo Manzo i Marie Neichel. / Vestuari: Audrey Vermont /
Mirada externa i dramatúrgia: Olivia Burton

Bestiaire végétal
Bestiari vegetal
COLECTIVO TERRÓN
Aquesta creació al voltant de les fibres vegetals i vímets, s’inspira en el
desig de capbussar-se en una pila de fulles seques, aquelles que es poden
trobar a les voreres. Sense pensar, ens permetem jugar com nens, o com
si fos la primera vegada, amb aquests materials i amb tot allò que podem
crear amb ells.
Teixeix, comprimeix, esquinça, rebota, vesteix, construeix, desenrotlla,
transforma ... Imatges efímeres que apareixen tan ràpidament com
desapareixen!

+3

anys

50

minuts

DIVENDRES 19 / 9.30 i 11.00 h / Teatre Principal. Olot (escolar)
DISSABTE 20 / 17.00 H / Teatre Principal. Olot
DIUMENGE 21 / 12.00 i 17.00 h / Mercat de les Flors. Barcelona
DILLUNS 22 / 10.30 H / Mercat de les Flors. Barcelona (escolar)
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Catalunya
www.lacuriosa.cat

Direcció artística i interpretació: Alba Marina Rivera i Claudia Gómez / Creació visual: Alba
Marina Rivera / Música original: Claudia Gómez / Espai sonor: Bernat Oliveras / Vídeo i fotos:
Andrea Cirotto (LEFT-PHOTOGRAPHY) / Producció: La Curiosa / Suport a la creació: Ajuntament
de Cardedeu / Agraïments: Daphné Malherbe, Stéfano d’Argenio, Irma Borges, Nico Méndez,
Cristina Bernal.

MUUUUN
LA CURIOSA
MUUUUN és un espectacle per tota la família. Un viatge que neix des de
l’abstracció i que a poc a poc ens descobreix un nou planeta on es parla
un llenguatge diferent.
MUUUUN sorgeix del joc, de l’exploració i de la recerca sense paraules d’un
llenguatge comú. L’expressió plàstica i la musical interaccionen en un espai
íntim i proper. El moviment d’una inspira els sons. La musicalitat de l’altra
ens regala colors i formes

2-5
anys

50

minuts
DISSABTE 20 / 11.00 / 18.00 H / La Patronal. Sant Quirze del Vallès
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TALLER FIBRES VEGETALS

Catalunya
www.elpetit.cat

Söns Faló Garcia i Pellejà: Veu i guitarra / Adrià Bauzó: Saxo baríton i flauta / Xavi Molina: Saxo
tenor clarinet / Pau Sánchez: Acordió, saxo soprà, flauta / Xavi Feliu: Tècnic / Coproducció:
elPetit

Contes a 2 metres Autoria: Eulàlia Ribera i Magalí Homs / Vestuari: Esteve Tlayoltehuiani /
Estructures i escenografia: Tantàgora / Producció: Festival elPetit i Tantàgora / Producció en
gira: Imaginart i Tantàgora

Taller Fibres vegetals Els tallers que ofereix Colectivo Terrón consisteixen a descobrir, convidar
a comprendre i a apropar-se al món de les fibres vegetals: el seu moviment, textura, olor,
comportament físic-químic, així com el seu ús en els camps de l’eco construcció, artesania, art,
etc. Si l’art té el poder de canviar la nostra perspectiva sobre aquests materials tan habituals que
ens envolten revelant la seva bellesa, la ciència ens aportarà el coneixement per construir millor
el món en què vivim. Aquest duo entre art i ciència és l’essència d’aquest projecte.a

elPetit als Jardinets
Söns PELS MÉS MENUTS
Contes a 2 metres elPetit I TANTÀGORA
Taller Fibres vegetals COLECTIVO TERRÓN
El Festival elPetit omple els Jardinets de La Caixa amb tres propostes
artístiques per a tota la família. Gaudeix de música en directe amb Söns de
la companyia Pels més Menuts, deixa’t atrapar per les sorprenents històries
de Contes a 2 metres i descobreix la versatilitat i el poder de les Fibres
vegetals amb el taller de la companyia Colectivo Terrón.

familiar

60

minuts

DISSABTE 20 / 10.00 / 11.30 / 13.00 / 16.30 / 18.00 H /
Jardinets de Fundació 1859 Caixa Sabadell. Sabadell
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Catalunya
www.engrunateatre.com

Idea original: Anna Farriol, Mireia Fernàndez, Txell Felip i Júlia Santacana / Direcció: Mireia Fernàndez
Acompanyament en la direcció: Núria Olivé / Interpretació: Anna Farriol, Iria Corominas i Jordi Sala
Creació espai sonor, tècnic i músic en escena: Jordi Sala / Assessorament artístic i performatiu:
Dalija Acin Thelander / Entrenament en la creació: Quim Girón / Experimentació en el procés:
“La Tombarella” / Espai escènic: Clàudia Vilà / Estructures mòbils: Carles Piera / Atrezzo: Castells
i Planas / Disseny de llums: Ganecha Gil / Disseny i confecció del vestuari: Núria Espinach
Disseny gràfic: Ferran Llorens / Producció executiva: Txell Felip / Una coproducció d’Engruna
Teatre i laSala / Festival elPetit / Complicitats: ICEC, L’Estruch Fàbrica de Creació i TTP

ESTRENA!

Univers
ENGRUNA TEATRE
Univers, una experiència per a la primera infància plena de poesia i
moviment.
Individus, cossos, objectes que es desordenen, es mouen, es troben, es
tornen a ordenar. Que troben l’equilibri i l’harmonia dins de la immensitat.
Que busquen com existir enmig del caos, en un lloc concret i un instant
precís. Cada habitant d’aquest cosmos, cada so, cada moviment, està
subjecte a una fràgil relació amb tota la resta.
Univers és una proposta sensorial basada en la poesia visual i la música en
directe. Un espai on explorar com el més petit i aparentment insignificant
pot fer canviar-ho tot de la manera més inesperada. Un espai on conviure
amb la nostra vulnerabilitat i la capacitat d’adaptar-nos a cada nova situació.
Una vivència única i irrepetible que es construeix de nou cada vegada i
esdevé un viatge evocador i immersiu.

0-2
anys

35

minuts
DISSABTE 20 / 18.00 H / L’Estruch. Sabadell
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Astúries
www.zigzagdanza.com

Concepte i interpretació: Estrella García i Miguel Quiroga / Música original i espai sonor: Miguel
Pérez Iñesta i Emmanuelle Bernard / Espai escènic: Miguel Quiroga i Luís Mosquera / Vestuari:
Zig Zag Danza / Attrezzo i màscares: Inma F. Pertierra / Producció executiva: Secundino García
Fotografia promocional: Muel de Dios / Comunicació: Cultproject / Producció: Zig Zag Danza SL
Col·labora: Laboral Teatro / Amb el suport de Musikfonds i Consejería de Cultura – Gobierno del
Principado de Asturias

ESTRENA!

mimesis
ZIG ZAG DANZA
Ets el que veus. Som el que veiem. La tribu s’aplega per fer el ritual iniciàtic
del viatge de la vida. Abans de Res, Tot no era.
Mimesis es construeix entorn de la imitació com a via de relació amb el
món que ens envolta. Aprenem perquè repetim allò que veiem. Formem
part d’una comunitat i d’un medi natural que ens serveix de referència per
a la construcció d’allò que arribarem a ser. Com si fos un ritual no verbal,
ens comuniquem entre nosaltres i, en el joc de la repetició, l’espai que
habitem es transforma.

0-3
anys

35

minuts

DIUMENGE 21 / 11.00 I 16.30 H / Mercat de les Flors. Barcelona
DILLUNS 22 / 10.30 / 17.30 H / Mercat de les Flors. Barcelona (escolar)
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Catalunya
www.silverdropsdansa.com

Direcció i idea original: Anna Macau i Carles Rigual / Intèrprets: Blanca Tolsá, Georgina Avilés i Naya
Monzon / Coreografia: Anna Macau / Disseny d’il·luminació: Carles Rigual / Disseny sonor: Sincro
Distribució: Imaginart | elPetit

Terra
SILVER DROPS DANSA
La companyia Silver Drops Dansa torna al Festival amb el seu nou espectacle
Terra, una mirada profunda i sincera sobre la base de les arrels, la tradició
i la vida. Ens endinsarem en escenaris i situacions per reflexionar sobre
com aquest element ens permet viure, tant en l’àmbit real com simbòlic.
Partint d’una anàlisi curosa i exhaustiva del moviment en relació amb la terra,
l’espectacle es converteix en un experiment visual estimulant pels més
petits i per a tota la família.

3-5
anys

40

minuts

DIUMENGE 21 / 12.00 H / Atrium. Viladecans
DILLUNS 22 / 10.00 H / Atrium. Viladecans (escolar)
DIUMENGE 28 / 12.00 H / Teatre Municipal. Montcada i Reixac
DILLUNS 29 / 9.45 / 11.15 H / Teatre Municipal. Montcada i Reixac (escolar)
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Catalunya
www.animalreligion.com

Creació i interpretació: Quim Giron, Joana Serra i Joan Cot Ros Produït per Animal Religion /
Producció administrativa: El Climamola / Distribució i gires: Imaginart / Petit on tour / Coproduït
per elPetit i Mercat de les Flors / Amb la col·laboració del centre de creació Can Gassol de Mataró

...I les idees volen
ANIMAL RELIGION
Un espai circular i buit. Un cos, un micròfon, altaveus, focus i línies de llums
protagonitzen aquest espectacle de circ contemporani. A través del gest,
el so, la mirada o el tacte es convida el públic a participar en aquest viatge
ple d’acrobàcia, humor, joc, llum i música.
...I les idees volen és un espectacle fresc on pocs objectes tenen molt de
pes i petites accions creixen fins a esdevenir escenes intenses, divertides
i plenes de complicitat per enlairar-se amb el públic.
Animal Religion treballa per innovar el circ i buscar-hi nous mitjans
d’expressió. Des de l’inici de les seves creacions comparteix un espai
on la llum, el cos i el so o la música emergeixen simultàniament creant
una identitat pròpia.

2-5
anys

30

minuts

DIVENDRES 26 / 10.00 H / SAT! Sant Andreu Teatre. Barcelona (escolar)
DISSABTE 27 / 17.30 H SAT! Sant Andreu Teatre. Barcelona
DIUMENGE 28 / 12 / 17.30 H SAT! Sant Andreu Teatre. Barcelona
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Suècia
www.dalijaacinthelander.com

Coreografia i disseny d’escenografia: Dalija Acin Thelander / Música: Thomas Jeker
Intèrprets: Noah Hellwig, Jimmie Larsson, Dalija Acin Thelander / Col·laboració en la creació: Noah
Hellwig, Andrea Svensson, Josefine Larson Olin, Jimmie Larsson / Amb el suport de: ccap/Hallen
i Fartsa (Suècia), Bora Bora – Dance and Visual Theater (Dinamarca), laSala (Catalunya), Kulturhuset
Dieselverkstaden (Suècia)

ESTRENA
NACIONAL

dAzzleMAZE
DALIJA ACIN THELANDER
És una trobada.
És una celebració de ser part del món.
És un espai per a habitar, flotant sense rumb, contemplant...
És on trobem el plaer d’acollir allò desconegut.
A dAzzleMAZE, ens entreguem a la reflexió, la llum i la bellesa.
dAzzleMAZE és una instal · lació coreogràfica per al públic més petit. Un
públic que explora les possibilitats d’un món d’esdeveniments, dinàmic i
imprevisible, en lloc d’un món d’objectes. Proposa experiències sensorials
diverses i fomenta la curiositat, l’exploració, la relaxació i la contemplació.

Públic
neurodivers:

Públic
neurotípic:

6 mesos
– 3 anys

3–16
mesos

Proporciona diversos nivells d’experiència per a totes les percepcions,
sense judici sobre els comportaments voluntaris i involuntaris. El públic està
convidat a gaudir de l’experiència lliurement i segons els seus propis termes.
Es tracta d’una proposta duracional, els espectadors poden venir quan
estiguin preparats, sortir i tornar a entrar durant l’espectacle i marxar quan
més els convingui.

Espectacle
duracional

DIUMENGE 28 / 11.00 H / laSala. Sabadell (funció per a públic neurodivers)
*Experiència oberta per a famílies. Gratuït. Aforament limitat.
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Propostes artístiques en línia
per seguir gaudint de les Arts
quan vulguis, des d’on vulguis
i amb qui vulguis.
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Z

Regne Unit
www.secondhanddance.co.uk

Directora i coreògrafa: Rosie Heafford / Intèrprets: Imogen Alvarez i Takeshi Matsumoto /
Directora: Alice Underwood / Director d’assaig: Keir Patrick / Música: James Marples, David
Andrew i Amir Shoenfeld / Assessor de participació sensorial per a pel·lícules sensorials: Joanna
Grace / Vestuari: Rosie Heafford / Animacions de Will Powers i Joseph Eckworth / Creació de
la descripció d’àudio: mètode de justificació / Audiodescriptor: Tashinga Matewe / Productor
executiu: Claire Summerfield a Tandem Works / Ajudant de producció i accessibilitat: Olive Kane /
Participació Productor: Sonya Mold

GRASS films
SECOND HAND DANCE
GRASS films presenta dues pel·lícules que celebren la màgia de la natura.
Rodar per l’herba, trobar aranyes al parc o sentir el sol a la cara. Sunny Days
i Insect Hands us conviden a mirar una mica més de prop el món que us
envolta, a moure’s, a sortir a fora i jugar.
Creada per Rosie Heafford, guanyadora del premi Arts Foundation Children’s
Theatre Shortlist Award.

Contingut
audiovisual
extra recomanat
per a públic
neurodivers.
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Catalunya
www.pelsmesmenuts.cat

Faló Garcia i Pellejà Veu i guitarra / Adrià Bauzó Saxo baríton, tenor, i flauta / Xavi Molina Saxo
tenor, clarinet, clarinet baix / Pau Sánchez Acordió, saxo soprà, flauta, i piano / Jana Garcia
i Noguera Ballarina / Xavi Feliu Disseny de llums / Artestudi Escenografia / Xavier Segura
Andròmines

Söns - Concert per a nadons
PELS MÉS MENUTS
Sota una atmósfera onírica, rústica, i circense, SÖNS, vol ser una experiència
sensorial per als nadons de casa (0-2 anys) i les seves famílies, amb un
format on la proximitat el farà especial, proper i màgic.
El repertori musical serà un recorregut per clàssics de Saint-Saens, Debussy,
Txaikovski, Bach, Satie, ... i també peces actuals que faran de banda sonora
d’un espai on la poesia sonora i visual es faran realitat.
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Brasil
http://bebelume.com.br/

BebeLume
Poesia audiovisual per a la primera infància
BebeLume és una nova experiència audiovisual, amb creacions d’autor que
pretenen contemplar el poder poètic amb què neix tot ésser humà.
BebeLume va sorgir d’una associació entre artistes, productors i pares,
Clarice Cardell i Leonardo Hernandes, de la voluntat de crear una
experiència audiovisual atenta i sensible per a la primera infància. Clarice
va aportar la seva experiència de més de dues dècades en el teatre per
a nadons i Leo tot el seu bagatge d’una llarga trajectòria en la producció
cultural. Unir-se a altres tècnics i artistes de diferents llenguatges artístics,
com la música, el teatre, el circ i la dansa.
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elPetit
Tallers

25

Catalunya
www.creamoviment.com

Facilitadors del taller: Helena Cabo, Pablo Arias

L’Art dels 5 sentits
CREAMOVIMENT
Viure l’art tenint en compte les necessitats autèntiques del nadó, donant
ales a la seva immensa sensibilitat i gran obertura perceptiva i intuïtiva. Un
espai segur i de calma, on l’art proposa des del cant, la música en viu, el
moviment lliure, el joc i l’experimentació, creant moments íntims, càlids i de
recolliment i d’altres més oberts, dinàmics i compartits.

0-2
anys

45

minuts

DIJOUS 11 / 17.30 H / Roca Umbert Fàbrica de les Arts. Granollers
DIJOUS 18 / 17.30 H / Fàbrica de Creació Fabra i Coats. Sala 2. Barcelona
DILLUNS 22 / 18.00 H / Biblioteca municipal. Viladecans
DIMARTS 23 / 17.30 H / Biblioteca municipal. Sant Quirze del Vallès
DIJOUS 25 / Centre Penitenciari de Dones de Barcelona - Wad Ras
DIUMENGE 28 / 18.00 H / Atrium. Viladecans
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França
www.akentrepot.fr

Facilitadors del taller: AK Entrepôt

Une émotion - un mouvement un signe - une trace
Una emoció, un moviment,
un signe, un traç
AK ENTREPÔT
Aquest taller és una invitació a passar del gest físic al gest pictòric. Es tracta
de partir del moviment del cos al del traç, com responen l’un amb l’altre,
s’alimenten i ressonen. Com passen les qualitats dels moviments a un traç
plasmat al paper?

+3

Situats davant del suport, amb un pinzell amb una alçada d’1,50 m a la mà,
ens deixem anar a la memòria del moviment. Submergim el pinzell en la pintura,
el col·loquem sobre el paper i després en un sol gest pintem el moviment ballat.
El gest únic és el cor del gest cal·ligràfic. Aquest taller parteix de l’obra de la
pintora Fabienne Verdier i del seu enfocament al body-brush. Estar en el temps
present, escoltar una emoció, oferir-li un gest, pintar-la per visualitzar-la i fer
néixer el nostre propi moviment.

anys

60

minuts

DIVENDRES 12 / 17.00 / 18.30 H / Biblioteca de Lleida
DIMARTS 16 / 18.00 H / Biblioteca Vapor Badia. Sabadell
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Catalunya
www.blinkflash.org

Creació: Montse Roig, Marina Cardona i Joan Casas / Interpretació: Montse Roig / Vestuari:
Miranda Méndez / Producció: Caroline Giffard

.Lab
BLINK FLASH
Nens i nenes comparteixen l’espai creatiu amb la ballarina, junt amb ella
descobreixen objectes amagats que disparen el moviment i el ritme.
Educadors i famílies també participen de l’experiència de manera que els
nens s’hi poden llançar sense por i, a la vegada, els adults aprenen eines per
comunicar-se amb els altres a través de la dansa, el ritme i el joc.

0-3
anys

25

minuts
DIMARTS 16 / Mercat de les Flors. Barcelona (taller escolar)
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Andalusia
www.datedanza.es

Facilitador del taller: Omar Meza

Quan el cos soc jo
DA.TE DANZA
L’eix motor del taller és el treball de l’empatia i l’autoestima creativa per
desenvolupar la resiliència que cada persona té al seu interior i, alhora,
desenvolupar la capacitat de transmetre als fills i filles aquest potencial amb
l’objectiu de crear vincles creatius en la relació familiar. La importància del
treball creatiu amb un mateix, la societat i la pròpia família ens acosta a la
gran capacitat que tenen els i les més petites de relacionar-se amb la vida.

0-3
anys

25

minuts

DIJOUS 18 / Centre Penitenciari Brians 2
*Taller per a pares interns del Grup de Gestió, Educació i Responsabilitat
Parental (GGERP) del Centre Penitenciari de Brians 2

29

Catalunya
www.silverdropsdansa.com

Facilitador del taller: Anna Macau

Ballant la Terra
SILVER DROPS DANSA
Els continguts a treballar en el taller són l’experimentació de l’expressió a
través del moviment corporal, l’actitud creativa cap a la comunicació no
verbal, el ritme i la música, els components de qualitat del moviment, la
consciència corporal i del moviment propi, la imaginació com a motor.
Els objectius són oferir un espai d’expressió i llibertat per als infants,
experimentar amb el ritme, el moviment del nostre cos, estimular l’imaginari
amb els sons de la terra i els animals i generar moviment a partir del tacte i
el contacte.

3-5
anys

60

minuts

DIJOUS 18 / 17.30 H / Teatre Municipal. Montcada i Reixac
DIJOUS 25 / 18.30 H / Biblioteca de Ponent. Sabadell
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França
www.act2-cie.com

Facilitador del taller: Catherine Dreyfus

Cos en moviment
COMPAGNIE ACT 2
La companyia ofereix un programa de conscienciació de la dansa per a
tothom i per a totes les capacitats. El taller d’Act 2 es desenvolupa a través
del despertar dels sentits. Des d’una aproximació lúdica, Act 2 ens acosta a
un ampli nombre de disciplines artístiques. Així, la mirada, el tacte, l’escolta
d’un mateix, dels altres, són nocions privilegiades que treballem amb el cos
com a suport.

familiar

60

minuts

DIJOUS 18 / 17.30 H / Fàbrica de Creació Fabra i Coats. Sala 2. Barcelona
DIVENDRES 19 / 17.30 H / Mercat de les Flors. Barcelona
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França
www.colectivoterron.org

Facilitador del taller: Companyia Colectivo Terrón

Fibres vegetals
COLECTIVO TERRÓN
Els tallers que ofereix Colectivo Terrón consisteixen a descobrir, convidar a
comprendre i a apropar-se al món de les fibres vegetals: el seu moviment,
textura, olor, comportament físic-químic, així com el seu ús en els camps de
l’eco construcció, artesania, art, etc.
Si l’art té el poder de canviar la nostra perspectiva sobre aquests materials
tan habituals que ens envolten revelant la seva bellesa, la ciència ens
aportarà el coneixement per construir millor el món en què vivim. Aquest
duo entre art i ciència és l’essència d’aquest projecte.

taller
familiar

60

minuts

DIVENDRES 19 / 17.30 H / La Carbonera. Olot
DILLUNS 22 / 17.30 H / Mercat de les Flors. Barcelona
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Andalusia
www.datedanza.es

Facilitador del taller: Omar Meza

El joc i la creativitat constant
DA.TE DANZA
En aquest taller es posaran en valor les capacitats creatives de les nenes
i els nens. Es treballarà l’autoestima i la capacitat de decisió dels grups.
S’empoderarà els grans en l’enorme capacitat de comunicació creativa que
tenen i en no considerar aquest espai creatiu com un senzill passatemps. Els
valors i les destreses creatives de l’autoestima i la resiliència es recuperaran i
enfortiran els grups.

familiar

45

minuts

Taller per famílies amb 1 infant i 1 acompanyant.
Aforament màxim: 10 parelles (20 participants en total, acompanyants més nens/es).
DIUMENGE 21 / 11 H / La Carbonera. Olot
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França
www.animalreligion.com

Facilitadors del taller: Quim Girón, Joana Serra, Joan Cot

Cos, llum i so
ANIMAL RELIGION
En aquest taller amb la companyia de circ Animal Religion, l’acrobàcia, la
llum i el so es descobreixen jugant. Amb exercicis físics individuals i en grup
els participants exploren el moviment en un espai específic d’espectacle
en el qual les llums i el so reacciones als participants. Conduïts a través del
procés, el taller ofereix l’oportunitat d’experimentar un espai artístic mentre
es desenvolupen escenes que estimulen diferents qualitats de moviment.

2-5
anys

45

minuts
DIVENDRES 26 / 17.30 H / SAT! Sant Andreu Teatre. Barcelona
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elPetit
Conferències
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PROGRAMA CONFERÈNCIES
Divendres 19.11
15 h

17 h

Benvinguda institucional

«Com la digitalització ha millorat
l’accés i l’engagement amb una
audiència més àmplia»
Rosie Heafford (Regne Unit)
Directora artística de Second
Hand Dance. Companyia de dansa
contemporània conduïda per
persones amb discapacitat.
Claire Summerfield (Regne Unit)
Productora executiva de Second
Hand Dance

15.15 h
Presentació de projectes i
processos creatius
mimesis de Zig Zag Danza (Astúries)
Presenten Estrella García i Miguel
Quiroga (Concepte i interpretació)
mOts premiers (primers mOts)
d’AK Entrepôt (França)
Presenta Laurène Blanckaert
(Producció)
Bajau de Ponten Pie (Catalunya)
Presenta Sergi Ots (Idea original,
concepció escenografia i direcció)
dAzzleMAZE de Dalija Acin Thelander
(Suècia)
Presenta Dalija Acin Thelander
(Coreografia i disseny d’escenografia)
Torn de preguntas

16.30 h - 17 h

17.15 h
«Canviant el panorama: xerrada
sobre el desenvolupament
d’enfocaments per crear i presentar
treballs pels/les més petits/es a
Escòcia»
Noel Jordan (Regne Unit)
Director del Festival Imaginate.
Festival Internacional per a nens/es a
Edimburg
Rhona Matteson (Regne Unit)
Directora executiva de Starcatchers.
Organització dedicada a les Arts i la
primera infància a Escòcia

Coffee break
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PROGRAMA CONFERÈNCIES
Dissabte 20.11
15 h
«Mirant cap al futur, una visió
internacional sobre les perspectives
post-pandèmia de les Arts i la
(primera) infància»
ASSITEJ Internacional - Associació
internacional d’Arts escèniques per a
la Infància i la Joventut

15.30 h
«Teixint xarxes»
ASSITEJ Espanya - Arts escèniques
per a la Infància i la Joventut

16.00 - 16.30 h
Coffee break

16.30 h - 17.30 h
«Art i Educació - Experiència
projecte INTERSTICE (Erasmus+)
a les escoles de Sabadell»
Universitat de Bath (Regne Unit),
Universitat de Bologna (Itàlia),
Universitat de Stavanger (Noruega),
Universitat Autònoma de Barcelona
(Catalunya) i laSala | elPetit (Catalunya)

Inscripcions tancades.
Per a més informació contacta’ns.
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Programació de cada ciutat
Cadascun dels teatres utilitza el seu sistema de venda d’entrades.
Per a més informació accediu a les webs dels propis teatres, o a la
web del festival www.elpetit.cat a on trobareu tots els enllaços.

Sabadell

laSala

DG 14

BLÅfugl

10.30 i 17.00 h

p. 10

Ronda Roureda, 24
08207 Sabadell
www.lasalateatre.cat

DL 15

BLÅfugl (escolar)

9.30, 11.30 i 15.30

p. 10

DM 16

BLÅfugl (escolar)

9.30 i 15.30 h

p. 10

DS 20

Bajau

10.30 i 12.00 h

p. 06

DG 21

Nius

10.00 i 11.30 h

p. 08

DG 28

dAzzleMAZE

11.00 h

p. 20

Teatre Principal

DG 14

Le mensonge

12.00 h

p. 09

Carrer de Sant Pau, 6
08201 Sabadell
www.sabadell.cat

DL 15

Le mensonge (escolar)

9.30 i 11.00 h

p. 09

DV 19

Natanam (escolar)

9.30 i 11.00 h

p. 12

DS 20

Natanam

12.00 h

p. 12

DG 21

mOts premiers

10.30 i 12.00 h

p. 07

DL 22

mOts premiers (escolar)

9.30 i 11.00 h

p. 07

DM 23

mOts premiers (escolar)

10.00 h

p. 07

DS 20

elPetit als Jardinets

10.00, 11.30, 13.00, 16.30 i 18.00 h p. 15

DS 20

Univers

18.00 h

Jardinets de Fundació 1859 Caixa
Sabadell
Carrer de l’Escola Industrial, 29
08201 Sabadell
www.fundaciosabadell.cat

L’Estruch

p. 06

Carrer de Sant Isidre, 140
08201 Sabadell
www.lestruch.sabadell.cat
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Biblioteca Vapor Badia

DM 16

Taller: Une émotion...

18.00 h

p. 27

DJ 25

Taller: Ballant la terra

18.30 h

p.30

Teatre de l’Aurora

DS 27

Natanam

12.00 i 17.30 h

p. 12

Carrer de l’Aurora, 80 (Plaça de Cal Font)
08700 Igualada
www.teatreaurora.cat

DG 28

Bajau

12.00 i 17.30 h

p. 06

Mercat de les Flors - Sala MAC

DM 16

Natanam (escolar)

10.30 h

p. 12

Carrer Lleida, 59 - 08004 Barcelona
www.mercatflors.cat

DX 17

Natanam (escolar)

10.30 h

p. 12

DV 19

Le mensonge (escolar)

10.00 i 11.30 h

p. 09

DV 19

Taller: Cos en moviment

17.30 h

p. 31

DS 20

Le mensonge

12.00 i 17.00 h

p. 09

DG 21

Bestiaire végétal

12.00 i 17.00 h

p. 13

DL 22

Bestiaire végétal (escolar)

10.30 h

p. 13

DL 22

Taller: Fibres vegetals

17.30 h

p. 32

Mercat de les Flors - Sala Pina Bausch

DM 16

Taller: .Lab (escolar)		

p. 28

Carrer Lleida, 59 - 08004 Barcelona
www.mercatflors.cat

DV 19

BLÅfugl (escolar)

10.45 i 12.00 h

p. 10

DV 19

BLÅfug

17.30 h

p. 10

DS 20

BLÅfugl

11.00 i 16.30 h

p. 10

DG 21

mimesis

11.00 i 16.30 h

p. 17

DL 22

mimesis

10.30 i 17.30 h

p. 17

Carrer de les Tres Creus, 127, 129
08202 Sabadell
www.sabadell.cat/ca/biblioteques/
biblioteca-vapor-badia

Biblioteca de Ponent
Plaça Ovidi Montllor, 5
08206 Sabadell
www.sabadell.cat/ca/biblioteques/
biblioteca-de-ponent

Igualada

Barcelona
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SAT! Sant Andreu Teatre

DS 13

Nius

16.30 i 18.00 h

p. 08

DG 14

mOts premiers

12.00 i 17.00 h

p. 07

DL 15

mOts premiers (escolar)

9.30 i 11.00 h

p. 07

DV 26

...I les idees volen (escolar) 10.00 h

p. 19

DV 26

Taller: Cos, llum i so

17.30 h

p. 34

DS 27

...I les idees volen

17.30 h

p. 19

DG 28

...I les idees volen

12.00 i 17.30 h

p. 19

DJ 18

Taller: Cos en moviment

17.30 h

p. 31

DV 12

mOts premiers (escolar)

10.00 h

p. 07

DS 13

mOts premiers

12.00 i 17.00 h

p. 07

DG 14

Natanam

17.00 h

p. 12

DL 15

Natanam (escolar)

10.00 h

p. 12

Biblioteca Pública de Lleida
Rambla d’Aragó, 10
25002 Lleida

DV 12

Taller: Une émotion...

17.00 i 18.30 h

p. 27

Teatre Principal
Passeig d’en Blay, 5
17800 Olot
www.olotcultura.cat

DV 19

Bestiaire végétal (escolar)

9.30 i 11 h

p. 13

DV 19

Taller: Fibres vegetals

17.30 h

p. 32

DS 20

Bestiaire végétal

17.00 h

p. 13

DG 21

Taller: El joc i la creativitat... 11.00 h -

p. 33

DG 21

Natanam

p. 12

Carrer Neopàtria, 54 - 08030 Barcelona
www.sat-teatre.cat

Fàbrica de creació Fabra i Coats
Carrer de Sant Adrià, 20
08030 Barcelona
www.ajuntament.barcelona.cat/
fabraicoats

Lleida

Olot

Teatre l’Escorxador
Carrer de Lluís Companys, s/n
25003 Lleida
www.teatreescorxador.com

17.00 h
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Sant Cugat

Teatre Auditori

DG 28

Natanam

Pl. de Victòria dels Àngels, 1
08172 Sant Cugat
www.tasantcugat.cat

DL 29

Natanam (escolar)		

p. 12

Tordera

Teatre Clavéi

DS 27

Bajau

p. 06

Granollers

Teatre Auditori

DV 12

Bajau (escolar)		

p. 06

Carrer Torras i Bages, 50
08401 Granollers
www.teatreauditoridegranollers.cat

DS 13

Bajau

18.00 h

p. 06

DG 14

Nius

17.00 h

p. 08

DJ 11

Taller: L’Art dels 5 sentits

17.30 h

p. 26

Atrium

DG 21

Terra

12.00 h

p. 12

Av. Josep Tarradellas, 17
08840 Viladecans
www.atriumviladecans.com

DL 22

Terra (escola)

10.00 h

p. 12

DG 28

Nius

12.00 h

p. 08

Biblioteca de Viladecans

DL 22

Taller: L’Art dels 5 sentits

18.00 h

p. 26

17.30 h

p. 12

Plaça de Miquel Martí i Pol, s/n
08490 Tordera
www.teatreclave.cat

Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Carrer Enric Prat de la Riba, 77
08401 Granollers
www.rocaumbert.com

Viladecans

16.00 i 18.00 h

Av. de Josep Tarradellas, 16
08840 Viladecans
https://bibliotecavirtual.diba.cat/
viladecans-biblioteca
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Montcada i Reixac

Sant Quirze del Vallès

Teatre Municipal

DG 14

El cau dels sentits

d’11.00 a 13.00 h

p. 11

Carrer Tarragona, 32
08110 Montcada i Reixa
www.mirteatres.cat

DG 28

Taller: Ballant la terra

10.30 h

p. 30

DG 28

Terra

12.00 h

p. 12

DL 29

Terra (escolar)

9:45 i 11:15 h

p. 12

DS 20

MUUUUN

1.00, 11.00 i 18.00 h

p. 14

DM 23

Taller: l’Art dels 5 sentits

17.30 h

p. 26

La Patronal
Av. Pau Casals, 86
08192 Sant Quirze del Vallès
www.santquirzevalles.cat/

Biblioteca Municipal de Sant Quirze
del Vallès
Carrer d’Eduard Toldrà, s/n,
08192 Sant Quirze del Vallès
https://bibliotecasantquirze.blogspot.com/

42

Qui som
EQUIP

Amb el suport de

Amb la col·laboració de

Co-Direcció
Eulàlia Ribera i Isabel Urpí
Producció
Jaume Nieto i Belén Masola
Mediació i atenció de públics
Helena Cabo
Administració
David Pardo
Comunicació
Aina Moles
Premsa
Essabedé Comunicació
Imatge i disseny gràfic
Miquel Puig
Web
Anna Pigem
I els equips tècnics i artístics
dels teatres participants

elpetit.cat
@mespetitdetots
@mespetitdetots
@elmespetitdetots
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FESTIVAL INTERNACIONAL
D’ARTS PER A LA PRIMERA
INFÀNCIA

2021

13––28 DE NOVEMBRE
ELPETIT.CAT
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