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Espectacles
Infantils!
Andorra la Vella

Zipit company:

JAI, EL MARINER
20/10/18

TITELLES - MUSICAL

Tres comediants que van de port en port
explicant aventures de mar arriben per
narrar la història de Jai el mariner i el seu
viatge cap a l’amor de la bonica Marie
Claire, la noia del far que eleva els seus
sentits amb el seu bell cant.
Jai emprendrà un camí llarg i emocionant:
balenes gegants, taurons famèlics, micos
salvatges... un munt d’aventures que
haurà de superar pe arribar al seu objectiu.

Escola Líquid Dansa:

DE QUIN COLOR ÉS UN
PETÓ?
15/12/18

TEATRE - DANSA

amb el suport de:
A la Minimoni li encanta
pintar mil coses de colors:
marietes vermelles, cels
blaus, plàtans grocs...
però mai no ha pintat un
petó. De quin color deu
ser? Vermell com una deliciosa salsa de
tomàquet? No, perquè també és el color de
quan estàs empipat... Deu ser verd com els
cocodrils, que sempre li han semblat tan
simpàtics? Impossible, perquè és el color
de les verdures i no li agrada menjar-ne!
Com podria descobrir de quin color són els
petons?
Mitjançant la música, la dansa i les arts
plàstiques, la Minimoni s’endinsarà a través
del món dels colors en un viatge fins a les
seves pròpies emocions.

ONCA:

EL FABULÓS VIATGE DE
L’ESTEL I EL DOMISOL
17/11/18

TEATRE - MÚSICA

El fabulós viatge de l’Estel i el Domisol
tracta d’un viatge, d’un somni en què els
protagonistes descobreixen que encara
que els nens vinguin de diferents països
i cultures, les seves inquietuds i els seus
interessos són els mateixos.

TOTS ELS ESPECTACLES SÓN A LA SALA
D’ACTES DEL CENTRE CULTURAL LA
LLACUNA, A LES 17H I A LES 18.30H
PREU DE L’ENTRADA:
Adults: 4 €
Infants: gratuït (Cal treure l’entrada)

VENDA ANTICIPADA D'ENTRADES:
www.andorralavella.ad/entrades
Àrea de Cultura

Centre cultural La Llacuna
C/ Mossèn Cinto Verdaguer, 4
Tel.: 730037

Oficina de Turisme
d’Andorra la Vella

Plaça de la Rotonda, s/n
Tel.: 730003

+ info: www.andorralavella.ad
ES PREGA LA MÀXIMA PUNTUALITAT.
UN COP COMENÇADA L’ACTUACIÓ NO
ES PERMETRÀ L’ENTRADA A LA SALA.

