Vine al teatre !

www.rialles.cat

Benvinguts
al món del teatre!
Rialles t’obre les portes a un món màgic, on
podràs veure i conèixer prínceps i princeses,
dracs i animals de tota mena que parlen com
tu i com jo. Un món ple d’aventures que et
faran riure i emocionar-te.
Els diumenges a la tarda Rialles et porta a La
Patronal els millors espectacles de titelles,
teatre, màgia, pallassos i música que per uns
instants et faran sentir a tu i a la teva família
protagonista de contes i llegendes.
Enguany, a Sant Quirze celebrem la 15a
temporada de teatre familiar i desitgem que
tu i els teus podeu gaudir d’aquesta nova
edició que hem preparat amb la cura i la
il·lusió de sempre.
Grup Rialles Sant Quirze
Organitza:
Disseny i il·lustracions:

www.rialles.cat
www.carlosgollan.com

calendari
Data

Companyia Espectacles Gènere

09-10-2011 Dreams teatre La ventafocs
06-11-2011 El somni del Com un mirall
drac
18-12-2011 L’evocador
Pastorets,
pastorets
15-01-2012 Festuc teatre La princesa i el
pèsol
12-02-2012 Marcel Gros L’embolic
11-03-2012 Xip Xap
La cigala i la
formiga
22-04-2012 Tanaka teatre Un món (i un
munt!) de dracs

Teatre musical
Música visual
Teatre
Teatre de titelles
Clown
Teatre de titelles
Teatre - contes

Lloc: La Patronal de Sant Quirze a l’Avda. de Pau Casals s/n
Preu: 6,00 €
Preu Amics de Rialles: 5,00 €
Venda d’entrades anticipades: Llibreria Papereria DinA-4. C/ Sant Pere, 1
Serveis Sant Quirze, C/ Travessera, 5
Venda d’entrades a La Patronal a partir d’1 hora abans de l’espectacle
Aforament de la Patronal 206 localitats

vine al tea
tre !
A les 18
:
00 hores

a la Patr

onal

La Ventafocs

9 d’octubre
A la Patronal
Hora: 18:00
Teatre musical
Tots els públics
Duració 60 minuts

www.dreamsteatre.com

Companyia Dreams teatre

Hi havia una vegada un petit regne on els reis, ofegats pels deutes,
van decidir organitzar un gran ball per casar el seu fill amb una
dama rica.
Mentrestant una bonica donzella, a qui la seva madrastra i les seves
envejoses germanastres anomenen despectivament “Ventafocs”,
sospira per conèixer el príncep i ballar amb ell tota la nit.
Una nova versió musical del conte popular, amb els personatges
coneguts per a tothom i algunes sorpreses.
Actors

Enric Boixadera
Gemma Egea
Julià Farràs
Sergi Pardo / Álvaro Duran
Ariadna Suñé

Música

Manu Guix

Guió i direcció
Julià Farràs

Com un mirall

Companyia El somni del drac

Com un mirall és un viatge, és música, és color, és imatge... és poesia.
La mateixa que forma l’univers de la poetessa més estimada pels
infants del nostre país, Joana Raspall.
Un parell de músics, que entren i surten d’aquest univers, tot cantant
versos que parlen de la vida, dels somnis i dels sentiments.
Divertiment, tristor, enyorança, tendresa,
6 de novembre
felicitat, complicitat... són emocions
A la Patronal
que afloren durant l’espectacle,
Hora: 18:00
i que ens fan sentir veritables
Música visual
poetes durant una estona.

A partir de 5 anys
Duració 55 minuts

www.elsomnideldrac.cat

18 de desembre
A la Patronal
Hora: 18:00
Teatre
Tots els públics
Duració 60 minuts

www.levocador.com

Pastorets, pastorets
Companyia l’Evocador

Poesia

Joana Raspall

Actors

Marta Rius
Guillem Ballaz

Direcció

El somni del drac i
Montse Bonet

El clàssic del nostre Nadal en una nova adaptació plena d’humor i
música per a tota la família!
Gaudiu i rigueu de valent amb les aventures de Lluquet i Rovelló!
Actors

Gorka Font
Ramon Garrido
Montse Panero

Música

Xavier Casasampera

Text i direcció

Jordi Casasampera

La princesa i el pèsol
Companyia Festuc teatre

La protagonista, Amira, filla del rei Mustafà d’Aràbia decideix fugir,
per evitar que el seu pare la casi amb un sultà que ella no coneix,
el mateix li passa al príncep Arnau, quan la seva mare l’obliga a
enamorar-se de la noia que sigui capaç de notar la presència d’un
pèsol amagat sota set matalassos.
Tot canviarà quan el destí farà que l’Amira i l’Arnau es coneguin.
Guió, direcció i interpretació

Autor del conte

Marcel Gros

Hans Christian Andersen

Tècnica i administració

Actors titellaires

Maite Orriols

Ingrid Teixidó / Pere Pàmpols

Música i composició musical
Francesc Moreno

Direcció

Pere Pàmpols

15 de gener
A la Patronal
Hora: 18:00
Teatre de titelles
De 3 a 9 anys
Duració 55 minuts
www.festuc.net

L’embolic

Companyia Marcel Gros

Passejant per aquella línia tan fina que separa la realitat de la ficció
ens trobem al pallasso que ha caigut dins un somni... un d’aquells
somnis que sembla realment que estigui passant de veritat...
Somnia que és un pallasso que està davant del públic... ha de fer la
funció i comença a buscar tots els elements que fan falta perquè sigui
possible el riure.
12 de febrer
A la Patronal
Hora: 18:00
Clown
Tots els públics
Duració 60 minuts

www.marcelgros.com

La cigala i la formiga
Companyia Xip Xap

Amb aquests dos personatges us convidem a viatjar per totes les
estacions de l’any: quan les fulles dels arbres canvien de color i cauen,
quan comença a nevar i quan tornen a cantar els ocells amb
la primavera.
Ajudats per les cançons, us volem explicar una història que parla de
l’amistat, de les diferents maneres de veure la vida i com encarar-la...
buscant l’ofici que més ens agradi.
La faula de la cigala i la formiga té un final de faula tradicional, que és
el que van escriure tots els autors. I això és el que us volem contar...o
potser no.
11 de març
A la Patronal
Hora: 18:00
Teatre de titelles
De 3 a 9 anys
Duració 50 minuts
www.xipxap.cat

Autor

Jaume Belló

Un món
(i un munt!) de dracs
Companyia Tanaka teatre

22 d’abril
A la Patronal
Hora: 18:00
Teatre - contes
Tots els públics
55 minuts

www.tanakateatre.com

Música

Cançons populars

Músic – titellaire

Oriol Planes “Ritxi”

Titellaires

Imma Juanós i Víctor Polo

Direcció

Jaume Belló

Idea i guió

Ariadna Matas i Elsa Lluch

Actrius i titellaires

Elsa Lluch i Ariadna Matas

Un món (i un munt!) de dracs és un recull de
llegendes d'arreu del món protagonitzades
per dracs.
Les dues contacontes són l’Àurea i la Ginebra,
dues princeses ben peculiars vingudes d’un
altre temps. Totes dues descobriran el poder
que té la lectura per transportar-nos fins a
diferents moments històrics i sobretot, per
viatjar arreu del món. Com? A través d’una
biblioteca màgica que els mostrarà que no tot
és el que sembla.
Llibres plens de pols, pergamins, pedres
gravades i estranys objectes els permetran
endinsar-se per les llegendes i posar-se a la
pell dels seus protagonistes.

Amb la col·laboració especial

Amb la col·laboració

www.lletonet.com

www.dina-4.com

Organitza

Amb el suport de

www.labotigadecel.es

