Activitats del Dia Mundial
del Medi Ambient
( DIA 5 DE JUNY)

Dijous 6 de juny
TALLER MEDIAMBIENTAL
Amb el suport de :

Dimarts 11 de juny
CONTACONTES
“La cançó del bosc”

Ho organitza :

www.ajvilafrancadebonany.net
Amb el suport de :

VILAFRANCA DE BONANY

JU Y 2019
TOTES LES ACTIVITATS SÓN GRATUÏTES.
TOTES LES ACTIVITATS SÓN A LES 19:00 H.

13 i 25 de juny - Parc Josep Mª Llompart
11 i 18 de juny - Parc Pere Fons
6 i 27 de juny - Plaça dels Centenaris

DIJOUS 6 DE JUNY /

19 h

DIJOUS 13 DE JUNY / 19 h

DIMARTS 25 DE JUNY / 19 h

PLAÇA DELS CENTENARIS

PARC JOSEP MARIA LLOMPART

PARC JOSEP MARIA LLOMPART

TALLER MEDIAMBIENTAL

ESPECTACLE

Pinta el teu envàs de vidre

“Sol, Solet”

CONTACONTES I TALLER
“Els músics de Bremen”

Camil Casasnovas

Servei de cultura

Activitat inclosa dins el programa amb motiu del
Dia Mundial del Medi Ambient (5 de juny)

Us donarem un
envàs però podeu
dur-ne un de casa !!

A partir de 4 anys.

A partir de 3 anys.

Aquest és un taller per a
tota la família en què
aprendrem a donar una
segona
vida,
d’una
manera
divertida,
a
diferents
botelles
i
envasos de vidre.

El pallasso Milú fa
equilibris,
màgia,
malabarismes i música
però la seva condició de
pallasso fa que tot
condueixi
cap
a
situacions absurdes i
divertidíssimes!

Torna un clàssic dels Germans Grimm que
mai ens cansarem de contar.
A partir de 3 anys.

Un conte que ens
ensenya la importància
de valors com és la
cooperació entre amics
i que tot plegat ens farà
riure, a grans i petits.

DIMARTS 11 DE JUNY / 19 h

DIMARTS 18 DE JUNY / 19 h

DIJOUS 27 DE JUNY / 19 h

PARC PERE FONS

PARC PERE FONS

PLAÇA DELS CENTENARIS

CONTACONTES
“La cançó del bosc”

CONTACONTES
“Contes d’Andersen”

ESPECTACLE I TALLER
“Càpsules de circ”

Teatritx Teatre

Des-equilibrats

Elixir Teatre
Activitat inclosa dins el programa amb motiu del
Dia Mundial del Medi Ambient (5 de juny)

A partir de 3 anys.
A partir de 4 anys.

Damià el bufó ens du
aquesta faula; un conte
per saber estimar la
natura, una història
d’arbres, ocells i una
tribu d’humans, units
per un mateix destí.

El pallasso Sabatot, amb
l’ajuda
de
teresetes
objecte, ens acosta dues
històries del danès Hans
Christian Andersen.
D’entre aquestes històries,
segur que una us serà ben
familiar…

Per a tothom.

Passin i vegin…
Així se sol convidar a
gaudir del “major
espectacle del món”.
Aquí podreu veure
un parell de números
de circ i poder
participar d’alguns
tallers circencs!

