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Edat recomanada:
a partir de 8 anys
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LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PALMA
presenta CONCERTS EN FAMÍLIA

LA COMPANYIA CIRC BOVER
presenta DIMONIARRUS

Proyectos originales creados para la temporada 2014-2015, coordinados por la Banda Municipal de
Música de Palma

La història d’un mal home de negocis, que va fer tantes filigranes amb els

Projectes originals creats per a la temporada 2014-2015, coordinats per la Banda Municipal de
Música de Palma

A Dimoniarrus coneixerem en Joan, un home de negocis que du ni més ni

1. Las alegres travesuras de Till Eulenspiegel
Divendres 19 de desembre a les 19.30 h · Teatre Municipal Xesc Forteza
2. Història d’un mig pollastre. Rondalles cavalleresques
Divendres 30 de gener a les 19.30 h · Auditori del Conservatori Superior de les Illes Balears

Més informació al
tel. 971 22 59 00
ext. 7663
de dimarts a divendres
de 10 a 14 h.
ENTRADA GRATUÏTA
Espectacles amb
cabuda limitada.
Aquest programa és
susceptible de canvis.

Edat recomanada:
de 3 a 12 anys

doblers que no va tenir més remei que vendre la seva ànima al mateix Dimoni.
manco que 5 anys fugint del Dimoni per a no pagar-li el deute més important
de la seva vida. També hi veurem el Dimoni, un personatge gegantí, que fa més
de 5 metres, el qual, cansat d’anar darrere del seu deutor, li enviarà el seu fill
Bollet, segons ell el més malvat i terrorífic dels seus deixebles.
Espectacle basat en les Rondalles Mallorquines, d’Antoni M. Alcover,

3. El so del color i el volum
Dijous 26 de març a les 19.30 h
Auditori del Conservatori Superior de les Illes Balears

interpretat a través del llenguatge de pallasso.

4. Shakespeare: paraula i música
Divendres 24 d’abril a les 19.30 h
Auditori del Conservatori Superior de les Illes Balears

DATES I HORA: divendres 7 de novembre de 2014 a les 19 h

5. Mèxic - Una invitació a la dansa
Divendres 8 de maig a les 19.30 h
Auditori del Conservatori Superior de les Illes Balears

PREU: fins a 12 anys, 6 €; a partir de 13 anys, 8 € (de 0 a 3 anys, 1 €)

6. Abdelazer o la venganza del moro
15 de maig a les 19.30 h · Castell de Bellver

LLOC: TEATRE MUNICIPAL CATALINA VALLS
dissabte 8 de novembre de 2014 a les 18 h
diumenge 9 de novembre de 2014 a les 12 h
DURADA: 45 min
IDIOMA: català
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Edat recomanada:
de 3-4 anys
fins a 11 anys

Edat recomanada:
a partir de 3 anys

LA COMPANYIA ELS MÚSICS VIATGERS
presenta ELS MÚSICS DE BREMEN

EUROCLÀSSICS
presenta HELENA I EL FOLLET DE L’ARMARI

Llum, ombres i imaginació. Amb aquesta antiquíssima tècnica, us

Helena és una nina de set anys somiadora i juganera a la qual encanta la

representam aquest conte tradicional europeu d’amistat i superació. Les

música. En la solitud de la seva habitació els amics imaginaris d’Helena fan la

aventures de quatre animals que, abandonats pels seus amos, decideixen

seva aparició per a transportar-la a un món de fantasia.

unir-se i anar a Bremen a fer de músics. La música i la identificació dels

Helena, juntament amb Gasparí (el follet bo) i Mandarí (l’elf rebel) són els

diversos instruments musicals són part substancial de l’espectacle.

protagonistes d’aquesta història, juntament amb Martina (la germana major),
la qual en créixer ha perdut la capacitat d’imaginar i no pot veure els amics de
la seva germana.

LLOC: TEATRE MUNICIPAL CATALINA VALLS

Tots quatre faran un recorregut per les cançons més conegudes dels musicals

DATES I HORA: dissabte 22 de novembre de 2014 a les 18 h

més famosos cantant en castellà, català i anglès.

diumenge 23 de novembre de 2014 a les 12 h
PREU: fins a 12 anys, 4 €; a partir de 13 anys, 7 €
DURADA: 50 min
IDIOMA: català

Trobarà nous amics Helena? Aprendrà a cantar Gasparí? Aconseguirà Mandarí
el seu propòsit? Recuperarà Martina la seva capacitat d’imaginar?
LLOC: TEATRE MUNICIPAL MAR I TERRA
DATES I HORA: dissabte 29 de nov. de 2014 a les 18 h, i diumenge 30 a les 12 h
PREU: fins a 12 anys, 5 €; a partir de 13 anys, 9 €
DURADA: 50 min
IDIOMES: l’idioma vehicular és el català però es canten cançons també en castellà i anglès
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Edat recomanada:
a partir de 3 anys
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TEATRITX presenta
EL REI MELCIOR
I ELS PASTORETS DE NADAL
El rei Melcior, seguint l’estel de Natzaret, arriba a la biblioteca amb
un regal que compartirà amb els nins: la història del naixement del
Bon Jesuset, que explicarà amb uns pepos molt divertits (Burbots). Hi
trobarem la guerra entre el bé i el mal amb el dimoni fent de les seves
perquè no neixi Jesús.
També hi ha la història de Maria i Josep, a més de la part còmica
d’aquest conte que són els 2 pastors que, jugant i divertint els nins, ho
lligaran tot, i faran les delícies de grans i menuts.

LLOC: TEATRE MUNICIPAL MAR I TERRA

UNNÀNIMA
presenta EL PETIT DRAC

Edat recomanada:
a partir de 3 anys

Na Tonina va al bosc a cercar unes flors medicinals. Allà troba un drac petit
trist perquè li han robat la casa.
Decideixen ajudar-se un a l’altre. El Petit Drac cercarà les flors i, na Tonina, la
casa del seu nou amic.
Durant la recerca es trobaran diferents personatges -un llop, uns follets, un
cérvol, una cussa, etc.- i aniran descobrint que hi ha uns éssers malignes que
destrueixen i embruten el bosc.
Na Tonina s’adonarà que som tots els que, amb les nostres accions i les
nostres omissions, hem embrutat el bosc, cosa que el Petit Drac és incapaç
de reconèixer.
Finalment la nina reclutarà voluntaris per a netejar el bosc i tornar la casa a
tots els animals que hi viuen.
El Petit Drac és una obra didàctica i ecològica

DATES I HORA: divendres 12 de desembre de 2014 a les 19 h
dissabte 13 de desembre de 2014 a les 18 h
diumenge 14 de desembre de 2014 a les 12 h
PREU: fins a 12 anys, 3,5 €; a partir de 13 anys, 6 €
DURADA: 47 min
IDIOMA: català

LLOC: TEATRE MUNICIPAL CATALINA VALLS
DATES I HORA: dissabte 31 de gener de 2015 i diumenge 1 de febrer a les 18 h
PREU: fins als 12 anys, 6 €; a partir de 13 anys, 9 €
DURADA: 50 min
IDIOMA: català
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Edat recomanada:
a partir de 5 anys
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Edat recomanada:
de 0 a 6 anys

COMPAÑÍA ADRIANA HENAO
presenta
PIERROT

VINCLESOMIA
presenta OLIVES PER SOMIAR!

Pierrot, l’amant de la Lluna, és maldestre, curiós i una mica

directe.

malenconiós; estarà acompanyat pel seu amic el mussol fins al final

Amb la Fada Despistada i els Somiatruites aprendrem, cantarem i ballarem

de la seva aventura a la recerca de la lluna. Pierrot és un espectacle

cançons de cada continent, fetes per a aconseguir uns somnis fantàstics i per a

poètic de teatre físic i gestual.

foragitar els malsons, perquè:

Concert teatralitzat per nines i nins de 0 a 6 anys, amb projeccions i música en

“Qui canta els catapums espanta!”
Tot això, ajudats pels amics dels somnis, que són les olives, la lluna, els contes,
LLOC: TEATRE MUNICIPAL CATALINA VALLS
DATES I HORA: divendres 20 de febrer de 2014 a les 19 h

el pipí abans d’anar a dormir, i també el nostre titella especialista en badalls,
en Cotonet.

dissabte 21 de febrer de 2014 a les 18 h
diumenge 22 de febrer de 2014 a les 12 h
PREU: fins a 12 anys, 4 €; a partir de 13 anys, 8 €
DURADA: 40 min
IDIOMES: divendres i diumenge en català i dissabte en castellà

LLOC: TEATRE MUNICIPAL CATALINA VALLS
DATES I HORA: divendres 27 de febrer de 2014 a les 18 h
dissabte 28 de febrer de 2014 a les 18 h
diumenge 1 de març de 2014 a les 12 h
PREU: fins als 12 anys, 5 €; a partir d’aquesta edat, 10 €
DURADA: 50 min
IDIOMES: l’idioma vehicular de l’espectacle és el català, tot i que es canta
en altres llegües
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Edat recomanada:
de 2 a 8 anys
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ESTUDI ZERO presenta
ANIMALARI
És un recorregut pel fascinant món de les faules.
A partir d’un conte obert als nins comença l’aventura explorant la
fauna de les faules amb una vessant còmica i colorista, cercant una
complicitat amb els infants i els seus acompanyants.
Hi compareixen, entre d’altres, la formiga i la cigala, el ratolí de camp
i el ratolí de ciutat, la llebre i la tortuga, el llop i el xot, l’ase, la guineu,
els ocells, els peixos, els cans, i el lleó i la granota.

IGUANA TEATRE /
TEATRE DE LA SARGANTANA
presenta
HANNAH DELS TRES PAÏSOS

Actualment, 191 milions de persones viuen fora del seu país d’origen; el 49%
són dones. Hannah dels tres països conta les històries de tres dones joves de
països diferents. El to de la representació és molt semblant a una faula, a un
conte de viatges. La discriminació i la persecució són tractades sense acritud a
partir d’una òptica entenedora per als nins.

LLOC: TEATRE MUNICIPAL CATALINA VALLS
DATES I HORA: dissabte 7 de març de 2015 a les 18 h
diumenge 8 de març de 2015 a les 12 h
PREU: fins a 12 anys, 6 €; a partir de 13 anys, 12 €
DURADA: 55 min
IDIOMA: català

Edat recomanada:
de 6 a 12 anys

LLOC: TEATRE MUNICIPAL CATALINA VALLS
DATES I HORA: dissabte 14 i diumenge 15 de març a les 18 hores
PREU: fins a 12 anys, 5 €; a partir de 13 anys, 10 €
DURADA: 55 min
IDIOMA: català
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Edat recomanada:
de 2 a 99 anys

LA COMPANYIA T-GRACIA presenta
EL LLOP I LES 7 CABRETES
Un musical amb molt de conte!
“Obriu, obriu cabretes, la mare és aquí.
Obriu sense gens de por; som la mare i no el Sr. Llop…”
Aconseguirà el llop menjar-se les 7 cabretes? Segur que, amb la vostra
ajuda i amb la de la Gallina dels Ous d’Or, tot acabarà bé i tots cantaran
com a amics!

LLOC: TEATRE MUNICIPAL XESC FORTEZA
DATES I HORA: divendres 20 de març de 2015 a les 19 h
dissabte 21 de març de 2015 a les 18 h
diumenge 22 de març de 2015 a les 12 h
PREU: fins a 12 anys, 6 €; a partir de 13 anys, 12 €
DURADA: 55 min
IDIOMES: català divendres i diumenge i castellà dissabte

DADES DE CONTACTE PER
LES FUNCIONS ESCOLARS
DIMONIARRUS
Funcions escolars del 5 al 7 de nov. de 2014
Idioma: català
Preu: 5 € per alumne; mestres de franc
Cristina Mateu · Tel. 627 016 796
cristina@circbover.com
ELS MÚSICS DE BREMEN
Funcions escolars del 19 al 21 de nov. de 2014
Idiomes: català, castellà i anglés
Preu: 3,5 €
Francesc Bonnín · Tel. 607 595 034
xiscobonnins@hotmail.com
HELENA I EL FOLLET DE L’ARMARI
Funcions escolars del 26 al 28 de nov. de 2014
Idiomes: l’idioma vehicular és el català però es
canten cançons també en castellà i anglès
Preu: 3,5 €
Tel. 657 387 424 · euroclassics4@gmail.com

EL REI MELCIOR I ELS PASTORETS DE NADAL
Funcions escolars del 10 al 12 de des. de 2014
Idiomes: català i castellà
Preu: 3,5 €
Josuè o Elena · Tel. 971 521 042 o 625 111 980
info@teatritx.com
EL PETIT DRAC
Funcions escolars del 28 al 30 de gener de 2015
Preu: 5 €
Tiana Cladera · Tel. 971 50 74 74
tiana.cladera@unnanima.com
PIERROT
Funcions escolars del 18 al 20 de febrer de 2015
Idiomes: català, castellà i anglès
Preu: 3,50 €
Adriana Henao · Tel. 871 711 496 / 644 263 880
info@adrianahenao.org
OLIVES PER SOMIAR
Funcions escolars del 25 al 27 de febrer de 2015
Idiomes: l’idioma vehicular és el català però es
canten cançons en altres llengües
Preu: 4 €
Cecilia · Tel. 667 399 221/ 971 797493
fada@lafadadespistada.org

ANIMALARI
Funcions escolars del 4 al 6 de març de 2015
Idiomes: català i castellà
Preu: 3,5 € per a grups superiors a 200 alumes;
4,5 € per a grups d’entre 100 i 200 alumnes, i 5 €
per a grups menors de 100.
Tel. 971 727 166
info@estudizeroteatre.com
HANNAH DELS TRES PAÏSOS
Funcions escolars de l’11 al 13 de març de 2015
Preu: 6 €. Oferta per pagament anticipant de 5€.
Idiomes: català i castellà
Jordi Banal · Tel. 971 246 200 / 656 963 580
www.iguanateatre.com
EL LLOP I LES 7 CABRETES
UN MUSICAL AMB MOLT DE CONTE!
Funcions escolars del 18 al 20 de març de 2015
Idiomes: català i castellà
Preu: 6 €
David Ávila · Tel. 609 284 863
devdavila@gmail.com

LLOC

COMPANYIA

TÍTOL

EDAT recomanada

DATES I HORARI DE FUNCIONS ESCOLARS

DATES I HORARI DE FUNCIONS GENERALS

PREU (escolars)

PREU (generals)

7/11 = 19 h · 8/11 = 18 h · 9/11 = 12 h

5,00 e

6 E (-12 anys) · 8 E (+12 anys)

2014

02

T.M. CATALINA VALLS

CIRC BOVER

DIMONIARRUS

03

T.M. CATALINA VALLS

ELS MÚSICS VIATGERS

04

T. M. MAR I TERRA

05

T. M. MAR I TERRA

de 3 a 12

del 5/11 al 7/11

ELS MÚSICS DE BREMEN

de 3-4 fins 11

del 19/11 al 21/11

22/11 = 18 h · 23/11 = 12 h		

3,50 e

4 E (-12 anys) · 7 E (+12 anys)

EUROCLÀSSICS

HELENA I EL FOLLET DE L’ARMARI

a partir de 3

del 26/11 al 28/11

29/11 = 18 h · 30/11 = 12 h		

3,50 e

5 E (-12 anys) · 9 E (+12 anys)

TEATRITX

EL REI MELCIOR I ELS PATORETS ...

a partir de 3

del 10/12 al 12/12

12/12 = 19 h · 13/12 = 18 h · 14/12 = 12 h

3,50 e

3,5 E (-12 anys) · 6 E (+12 anys)

2015

06

T.M. CATALINA VALLS

UNNÀNIMA

EL PETIT DRAC

a partir de 3

del 28/01 al 30/01

31/01 = 18 h · 1/01 = 18 h		

5,00 e

6 E (-12 anys) · 9 E (+12 anys)
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T. M. CATALINA VALLS

ADRIANA HENAO

PIERROT

a partir de 5

del 18/02 al 20/02

20/02 = 19 h · 21/02 = 18 h · 22/02 = 12 h

3,50 e

4 E (-12 anys) · 8 E (+12 anys)
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T. M. CATALINA VALLS

VINCLESOMIA

OLIVES PER SOMIAR!

de 0 a 6

del 25/02 al 27/02

27/02 = 19 h · 28/02 = 18 h · 1/03 = 12 h

4,00 e

5 E (-12 anys) · 10E (+12 anys)
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T. M. CATALINA VALLS

ESTUDI ZERO

ANIMALARI

de 2 a 8

del 4/03 al 6/03

7/03 = 18 h · 8/03 = 12 h		

*

6 E (-12 anys) · 12E (+12 anys)
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T. M. CATALINA VALLS

IGUANA T. / T. SARGANTANA

HANNAH DELS TRES PAÏSOS

de 6 a 12

del 11/03 al 13/03

14/03 = 18 h · 15/03 = 18 h		

6,00 e

5 E (-12 anys) · 10E (+12 anys)
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T. M. XESC FORTEZA

T-GRACIA

EL LLOP I LES 7 CABRETES

de 2 a 99

del 18/03 al 20/03

20/03 = 19 h · 21/03 = 18 h · 22/03 = 12 h

6,00 e

6 E (-12 anys) · 12E (+12 anys)

* 3,5 €, per a grups superiors a 200 alumes; 4,5 € per a grups d’entre 100 i 200 alumnes, i 5 € per a grups menors de 100.

Espectacles amb cabuda limitada. Aquest programa és susceptible de canvis.
Espectáculos con aforo limitado. Este programa es susceptible de cambios.

PUNTS
DE
VENDA
ANTICIPADA
Espectacles
amb cabuda
limitada.
Aquest
programa és
susceptible
de canvis.

PUNT D’INFORMACIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC
C. de l’Almudaina, 9 A. Tel. 971 225 900 ext. 1528
De dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h
MAR I TERRA ESPAI DE CULTURA
C. de Sant Magí, 89. Tel. 971 452 358
De dimarts a divendres de 18.30 a 21 h
A LA TAQUILLA DEL TEATRE 1 h abans
GRUPS: Per a grups de 10 persones o més (amb reserva prèvia)
s’aplicaran preus reduïts.
Reserves i més informació de les condicions i preus de cada obra al
971 710 986 o 971 710 882.
Per a públic de 0 a 3 anys el preu d’entrada serà d’1 €. A aquest preu
no s’hi podrà aplicar cap tipus de descompte.
INFORMACIÓ
Informació 971 71 09 86 – 971 22 59 00 Ext. 1349 – 010
www.cultura.palma.es
ORGANITZAT PER
Regidoria de Cultura
Negociat de Música i Arts Escèniques

