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La història comença al fons del més 
blau dels oceans: existia una ciutat de 
nacre i corall on hi vivia el rei tritó amb les 
seves filles. Entre totes, la més petita era la 
més bonica i tenia la veu més meravellosa de 
tot l’oceà. El seu nom era Ona, però tothom la 
coneixia com La Sireneta.
Ni la immensitat del mar pot evitarr que la 
nostra protagonista es senti atrapada en un 
aquari. Enamorada del món exterior i d’un bell 
príncep, farà tot el possible per aconseguir el 
seu somni: convertir-se en humana.

Perduts enmig d’un bosc fosc i 
tenebrós els petits Hansel i 

Gretel s’endinsen en un fascinant i 
perillós viatge amb l’únic objectiu de 

trobar el camí que els guiï cap a casa. 
Però un cop immersos en aquesta aventura, 

una llum els conduirà fins a una caseta màgica feta de llaminadures 
i xocolata, pero... Perill! Hi habita una bruixa dolenta que els farà la 

vida impossible!

Com es va sentir el nen Sala el dia que els seus pares van donar el 
Turc, el seu gos estimat, a la filla del jardiner? Què va haver de fer per 
omplir el buit que deixava la seva absència? Ho expliquen dos actors 
que troben en els objectes abandonats a les golfes els millors 
companys per endinsar-nos en un món de fantasia que només els 
més petits entenen del tot. Un espectacle 
per a tota la família, fet de joc, d'il·lusió i 
d'objectes que ni de bon tros són tan 
inútils com els adults a vegades es 
pensen.
L'univers màgic de l'escriptor Pere 
Calders torna a escena quan es 
compleixen cent anys del seu naixement. 
Transgressió i fantasia van de la mà en 
una proposta de Teatre Nu on els adults 
tenen molt per aprendre.

Un cérvol de pocs dies viu sota la 
protecció de la seva mare en un 
clar del bosc. Es diu Bambi.
Tot just pot percebre el que li 

envolta però al costat del seu amic, el conill, i amb el pas de les 
estacions, Bambi coneixerà a nous amics, descobrirà l’amor al 
conèixer a Falina i prendrà consciència dels perills que amenacen 
als habitants del bosc. Però el que marcarà el seu viatge fins a la 
maduresa, serà el suport constant del Vell Príncep.

Ara un peu, ara una ma, ara trec el cap... Ara fa fred, ara calor. On 
és el Sol? Se l’ha menjat un núvol! Veig una tanca juganera que em 
fa l’ullet, un arbre ploramiques ple de flors que em somriuen i un 
banc mandrós que em crida a seure’m. Obro els ulls! Estic 
somiant?
Sento un grill fent ric-ric, em convida a fer un picnic! Hi ha 
pastissos amb botons i cassoletes amb puntetes... Tinc son. Vull 
dormir!

La Lilian i la Sophie han fet un punt i a part als seus viatges per 
celebrar el Nadal en família. I és que els hi encanta fer el pessebre 
i representar “Els pastorets”, com a tots els nens de Catalunya. 
Però també saben que cada cultura viu aquestes festes d’una 
forma diferent. Ens ho explicaran a través de contes màgics 
d’arreu del món. 
Amb elles viatjarem als freds boscos russos de la mà del Rei de 
Gebra, assistirem al descobriment de la Terra amb els warau de 
les Índies Occidentals, descobrirem el miracle del canelobre jueu 
que va estar encès durant vuit dies seguits i entendrem per què a 
la Xina celebren el cap d’any 
dues vegades. Tot això 
sense oblidar-nos de fer un 
repàs a algunes de les 
nostres tradicions com el tió 
o el caganer. Deixa’t guiar 
per l’estel de la il·lusió!
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TARDOR

29/09/2013
TEATRE MUSICAL
HANSEL I GRETEL
Companyia: La Roda Produccions

13/10/2013
TITELLES
LA SIRENETA
Companyia: Festuc Teatre

27/10/2013
DANSA
ALMAZUELA (SOTA ELS LLENÇOLS)
Companyia: Roberto G. Alonso

10/11/2013
TEATRE I OBJECTES
RASPALL
Companyia: Teatre Nu

24/11/2013
TEATRE MUSICAL
BAMBI: UNA VIDA AL BOSC
Companyia: El Replà Produccions

08/12/2013
CONTES I TITELLES
CONTES DE NADAL
DE LES GERMANES BALDUFA
Companyia: Tanaka companyia de teatre

AMB EL SUPORT DE:

PROGRAMACIÓ
Tardor 2013

2013

SETEMBRE
DESEMBRE

LLOC: TEATRE DE BLANES
             Carrer Ample, 26

HORA: a les 17.30 h
 Les portes s’obren a les 17.00 h

ORGANITZA:
ASSOCIACIÓ RIALLES BLANES

ENTRADA: 6 €

 VENDA ANTICIPADA:
A la taquilla del teatre, 
els dimecres i divendres de la 
mateixa setmana de l’espectacle,
de 17.30 h a 19.30 h. i una hora 
abans de l’espectacle.

www.rialles.cat
blanes@rialles-catalunya.cat


