5è Festival Internacional
d’Arts Escèniques
per als més petits
Del 5 a l’11 de
desembre de 2009

El festival internacional EL MÉS PETIT DE TOTS que va ser pioner en la programació
d’espectacles per als més menuts, arriba ja a la seva cinquena edició. Una aventura que
vam iniciar amb timidesa, i que amb els anys ha anat creixent i consolidant-se i que s’ha
convertit en l’activitat més rellevant de LASALA de Sabadell, la que gaudeix d’una major
projecció exterior. Amb aquest festival, i amb la resta de programació de tot l’any, LASALA
vol seguir essent un espai de referència per a les arts escèniques pensades per al públic
infantil i juvenil.

TEATRE INFANTIL I JUVENIL
CENTRE DE CREACIÓ I EXHIBICIÓ
SABADELL

LASALA
Ronda Roureda, 24
08207 Sabadell
Tel. 93 723 28 33
Fax. 93 724 61 69
lasala@lasalateatre.cat
www.lasalateatre.cat

Eulàlia Ribera
Directora

Tombs Creatius-Carles Porta (Catalunya)

Lalú

En Pep Patinet i la Tina Paperina

La Sal Teatro (Andalusia)

El cinema més petit del món

VENDA ANTICIPADA D’ENTRADES:
TEATRE PRINCIPAL, Sant Pau, 6, Sabadell
De dimecres a dissabte: de 6 a 8 de la tarda
VENDA PER AL MATEIX DIA:
Les entrades sobreres es posaran a la venda a
LASALA, una hora abans de començar la funció.
Un cop començada la sessió no es permetrà
l’accés a la sala.

Volem celebrar aquests cinc anys amb una exquisida programació feta d’espectacles
singulars, especials, per als més petits i per als que no ho són tant. A LASALA, però també
al carrer, buscant la proximitat de l’espectador. Ocupant diferents espais de la ciutat de
Sabadell. Amb propostes que estimulen els sentits, que volen apropar l’experiència de les
arts escèniques d’una manera intensa i singular, al públic més petit de tots.

Puck Cinema Caravana

PREUS:
Entrada espectacles a LASALA:
6 € / Amics de LASALA: 5 €
Entrada Sensacional (Teatre Principal):
6 € / Amics de LASALA: 5 €
(l’entrada dona dret a l’accés d’un acompanyant
adult per nen)
Entrada Puck Cinema Caravana
(Plaça Dr. Robert): Gratuït

Titelles de l’Àvia Pepa (Catalunya)

Plaça Doctor Robert
Per a nens i nenes de 1 a 5 anys

Durades de les pel·lícules:
entre 4 i 10 minuts

LaSala
Per a nens i nenes de 6 mesos a 3 anys Durada: 30 minuts

LaSala
Per a nens i nenes d’1 a 5 anys

Durada: 35 minuts

Puck és una caravana habilitada com un
cinema. El seu ventre és una sala
minúscula, potser la més petita del món.
Només hi caben set persones (entre nens
i acompanyants).
Puck ensenya pel·lícules d’animació
d’aquelles que no es solen veure a la tele.
Selecciona pel·lícules d’arreu del món
buscant entre l’inesgotable fons artístic
que ha produït el gènere al llarg del temps.

El menú es variat però selecte.
Cada grup d’espectadors que hi entra veu
un únic curt. L’acomodador els rebrà,
iniciarà amb ells un diàleg i els ajudarà
a escollir la pel·lícula que veuran.
Una oportunitat per poder recuperar
l’experiència del cinema d’una forma
particular, per gaudir un instant a prop
d’una petita gran obra de creació
audiovisual.

Per poder saber si una cosa t’agrada
l’has de provar, l’has d’investigar, l’has
de reconèixer. Això és el què fan els
personatges de Lalú, passant la llum de
les seves llanternes per les diferents parts
del cos de l’altre, mentre van il·luminant
mans, peus, rostre, tronc,…. Provant
moviments, sons i reconeixent, al cap

En escena quatre petits personatges
que es busquen, es mostren, s’estimen...
I a la vegada es cansen, s’engreixen, riuen,
dormen... Creixen.
En Pep Patinet, mec, mec!
La Tina Paperina camina, camina… Uf!
En Ton Volason: vola, vola quan té son…
Mmm!
L’Oca Panxona es menjarà una poma…

Què bona!
L’espectacle vol comunicar sentiments primaris a través de signes no verbals: el to de
la veu, el ritme, el soroll, la mirada, el gest.
La significació concreta de les paraules
queda minimitzada i deixa de ser el vehicle
essencial de la relació. Proposem un muntatge emotiu, dins d’un marc de simplicitat
tant en la idea com en la forma.

i a la fi, que tenen moltes coses en comú.
Lalú és el resultat de l’intercanvi de regals,
d’objectes, d’emocions i sensacions entre
aquests dos personatges, per tal de crear,
junts, un espai comú. Lalú serà un lloc
màgic ple de llums i d’ombres, de colors
i de reflexos.

Otra vez

Sueños en el arrozal

Va où

LaSala
Per a nens i nenes de 1 a 3 anys

Durada: 40 minuts

LaSala
Per a nens i nenes de 6 mesos a 5 anys Durada: 35 minuts

LaSala
Per a nens i nenes de 9 mesos a 3 anys Durada: 30 minuts

Un altre cop de viatge. Aquesta vegada
hem volgut viatjar al món de les joguines,
dels viatges en cadira, des de l’escenari.
Com fa 6 anys amb Miramira, que tants
viatges i tants somriures i tants ulls
meravellats ens ha permès conèixer,
aquest cop hem volgut donar la mà als més
petits, i portar-los amb les nostres maletes

a un món desconegut habitat per les
joguines i els objectes que habiten als seus
dormitoris.
Un món que es construeix davant d’ells,
amb la seva mirada sorpresa, acompanyats
per uns viatgers que els reben a la porta
del teatre i els capbussen en el regne de
la imaginació.

Un delicat espectable teatral, pensat per
als més petits, que els permet navegar en
el món dels somnis infantils gràcies a la
poesia i a la dansa. La protagonista és la
filadora dels somnis, que teixeix històries

Una ballarina es va despertant i comença a
reconèixer l’espai….
Com l’ocell, viatja entre el cel i la terra,
posa en escena el moviment, transforma
l’espai i es converteix ella mateixa en vent,
ombra i llum. L’espai escènic està ple

Ultramarinos de Lucas (Castella-La Manxa)

Teatro en el Aire (Madrid)

Mua mua

Da-Te Danza (Andalusia)

Compagnie Robinson (França)

que apropen els més petits al món que
exploren cada nit, quan el llum s’apaga
i s’inicia un viatge cap al desconegut
en el que travessen oceans de llençols
blancs.

Sable (Sorra)

Sensacional

Meli-Malo (França)

objectes suspesos, mòbils i espirals que
omplen l’obra de sons singulars.
Un espectacle ple de misteri i de poesia
que estableix una relació íntima entre la
ballarina i els infants.

Imaginart (Catalunya)

Escoles Bressol
Per a nens i nenes de 1 a 5 anys

Durades de les pel·lícules:
entre 4 i 10 minuts

LaSala
Per a nens i nenes de 6 mesos a 3 anys Durada: 30 minuts

Escenari del Teatre Principal
Durada: 15 minuts
Per nens i nenes de 18 mesos a 3 anys Passis cada 30 minuts

Mua Mua és una proposta de dansa contemporània de petit format que permet als
infants apassionar-se i entrar en el meravellós món de la dansa. Un muntatge senzill,
basat en la imaginació, i amb un contingut
ple d’imatges ballades per als nens i les
nenes. Un treball d’investigació que busca
un llenguatge adient per als més petits. Les

ballarines jugaran amb diferents i senzills
elements (mocadors gegants, guants
màgics). Elements familiars que prenen
vida en una sèrie de seqüències i ritmes
coreografiats. L’objectiu principal és que
els nens deixin anar la seva espontaneïtat
tot fent ús de la seva imaginació, creant
ells mateixos tot un món imaginari.

Sable (sorra) és un conjunt d’escenes a on
els elements visuals i sonors tenen un
important protagonisme. Sable no és una
història amb un començament i un final.
Cal deixar-se guiar per un univers
desconegut i sensorial. Dues actrius

Un espai de sensacions audiovisuals
Un esclat d’imatges i sons que s’escampen
per tot arreu. Una experiència visual i sonora sorprenent. Un terra tou de color blanc.
Tot és de color blanc. Fins i tot el vestuari
dels nens i les nenes que s’hauran equipat
abans d’entrar amb roba d’aquest color. El

PUCK CINEMA CARAVANA

DISSABTE 5

OTRA VEZ

MUA MUA

DIUMENGE 6

LALÚ

exploren un món ple de sorra i el vent
ens porta sons de flauta o de timbal.
Elles descobreixen pedres i juguen;
un músic els hi respon, corren els sorolls,
passa un vaixell,….

SUEÑOS EN EL ARROZAL

DILLUNS 7

SABLE (SORRA)

EN PEP PATINET I LA TINA PAPERINA

DIMARTS 8

10.30
Plaça Doctor Robert Teatre Principal
TOMBS CREATIUS – IMAGINART
CARLES PORTA
SENSACIONAL
PUCK CINEMA
CARAVANA

11.30
12.00

La Sala
TEATRO EN EL AIRE
SUEÑOS EN
EL ARROZAL

Plaça Doctor Robert Teatre Principal
TOMBS CREATIUS – IMAGINART
CARLES PORTA
SENSACIONAL
PUCK CINEMA
CARAVANA

La Sala
TEATRO EN EL AIRE
SUEÑOS EN
EL ARROZAL

12.30

La Sala
COMPAGNIE
MELI-MALO
SABLE

Plaça Doctor Robert Teatre Principal
TOMBS CREATIUS – IMAGINART
CARLES PORTA
SENSACIONAL
PUCK CINEMA
CARAVANA

SENSACIONAL

La Sala
LA SAL TEATRO
LALÚ

La Sala
COMPAGNIE
ROBINSON
VA OÙ

La Sala
COMPAGNIE
ROBINSON
VA OÙ

Escola Bressol
DA.TE DANZA
MUA MUA

Escola Bressol
DA.TE DANZA
MUA MUA

Escola Bressol
TITELLES DE
L’AVIA PEPA
EN PEP PATINET

Escola Bressol
DA.TE DANZA
MUA MUA

DIV. 11
La Sala
COMPAGNIE
ROBINSON
VA OÙ

La Sala
LA SAL TEATRO
LALÚ

La Sala
COMPAGNIE
MELI-MALO
SABLE

13.00

VA OÙ

DIMECRES 9 DIJOUS 10

10.00

11.00

terra és una gran pantalla on es projecten
imatges d’alta resolució que omplen tot
l’espai fins i tot els cossos dels participants. Els nens i les nenes es deixen
emportar per la força de les imatges, pel joc
que aquestes provoquen, per l’envoltadora
banda sonora.

13.00
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00

Escola Bressol
TITELLES DE
L’AVIA PEPA
EN PEP PATINET

16.30
17.00
17.30 La Sala
18.00

ULTRAMARINOS
DE LUCAS
OTRA VEZ

18.30 La Sala
19.00

Plaça Doctor Robert Teatre Principal
TOMBS CREATIUS – IMAGINART
CARLES PORTA
SENSACIONAL
PUCK CINEMA
CARAVANA

La Sala
TEATRO EN EL AIRE
SUEÑOS EN
EL ARROZAL

ULTRAMARINOS
DE LUCAS
OTRA VEZ

19.30
20.00
Sessions per a
públic familiar

La Sala
TEATRO EN EL AIRE
SUEÑOS EN
EL ARROZAL

Sessions per a
públic escolar

Plaça Doctor Robert Teatre Principal
TOMBS CREATIUS – IMAGINART
CARLES PORTA
SENSACIONAL
PUCK CINEMA
CARAVANA

La Sala
TITELLES DE
L’AVIA PEPA
EN PEP PATINET
La Sala
TITELLES DE
L’AVIA PEPA
EN PEP PATINET

Plaça Doctor Robert Teatre Principal
TOMBS CREATIUS – IMAGINART
CARLES PORTA
SENSACIONAL
PUCK CINEMA
CARAVANA

La Sala
COMPAGNIE
ROBINSON
VA OÙ
La Sala
COMPAGNIE
ROBINSON
VA OÙ

ORGANITZA:

COL·LABORA

Escola Bressol
TITELLES DE
L’AVIA PEPA
EN PEP PATINET

