Música, teatre i contacontes pels infants de Formentera gràcies a la XII Mostra d’Espectacles Infantils
dimarts, 15 de gener de 2019 12:30

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Cultura, presenta la XII edició de la Mostra
d’Espectacles Infantils, que aquest divendres 18 de gener oferirà un espectacle musical adreçat
als més petits de la casa, els infants de 0 a 3 anys. L’espectacle Engrunes musicals, a càrrec
de la resident de Formentera, Xènia Fuertes tendrà lloc a partir de les 18 h a la Sala de Cultura
Cinema. El preu de l’entrada d’aquesta obra és de 3 euros. Les reserves es poden fer al correu
electrònic:
cultura@conselldeformentera.cat.

Teatre
L’animació pels més petits continua el cap de setmana. Aquest dissabte 19 de gener, la
companyia Zum-Zum Teatre representarà l’obra La gallina dels ous d’or. Un espectacle en
forma de faula on dos grangers veuran com la fortuna d’haver descobert la gallina dels ous d’or
es converteix en la seva desgràcia. L’espectacle, per a nens i nenes a partir de 4 anys, es
podrà veure a la Sala de Cultura Cinema a partir de les 18.00 hores. El preu de l’entrada és de
3 euros.

Contacontes
Per finalitzar la mostra, el pròxim dilluns 21 de gener David i Monma tornen a Formentera per
presentar els Nous contes de Conta’m el Món. Un espectacle ple d’humor, música i teatre
gestual que ens farà viatjar per diferents països del món recollint històries tradicionals plenes
de valors universals. El contacontes es farà a la Biblioteca Marià Villangómez de Sant Francesc
a les 18.00 hores. L’espectacle és gratuït.

Així mateix, dilluns a les 11 h al Centre de Dia David i Monma faran un contacontes dirigits a la
gent gran i usuaris d’aquest centre.

La Mostra
La consellera de Cultura, Susana Labrador, ha explicat que “amb aquests espectacles es
fomenta l’oferta cultural de l’illa de Formentera pels infants, a la vegada que es tracta de
transmetre valors universals que aprenen mentre que es diverteixen”.
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La Mostra està organitzada per Sa Xerxa de teatre infantil i juvenil de les Illes Balears i el
Consell Insular de Formentera, amb la col·laboració del Ministeri d’Educació i Cultura,
Trasmapi, Obra Social La Caixa i Baleària.

La XII Mostra d’espectacles infantils es va iniciar el passat 29 de desembre amb l’espectacle T
atanka
, de la companyia Minúcia Teatre, i l’espectacle
Rats!
de la companyia Campi Qui Pugui, que va animar l’arribada dels Reis Mags el passat 5 de
gener.
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