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Andorra la Vella

Espectacles 
Infantils!



 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.: 750100
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Mimaia Teatre: : 
ROIG PÈL-BOIG

21/03 TITELLES

Teatre Comunal d’Andorra la Vella
17 h i 18.30 h
Adults: 4 € - Infants: entrada gratuïta 
(cal treure l’entrada)

ENA i Somhiteatre:
CLEMENTINA

25/04 TEATRE

Teatre Comunal d’Andorra la Vella
17 h i 18.30 h
Adults: 4 € - Infants: entrada gratuïta 
(cal treure l’entrada)

La Clementina és una nena a qui li agrada explorar el món, viure mil aventures i, sobretot, 
anar despentinada.
Els seus pares, però, pensen que les nenes de la seva edat haurien de portar el cabell 
recollit d’una manera bonica i tenir molts vestits per posar-se cada dia...

16/05

Jaume Barri:
BEKÚ, LA VOLTA AL MÓN JUGANT

ANIMACIÓ

FESTA DE LA DIVERSITAT 
Plaça Guillemó
17 h
entrada gratuïta

En Bekú és un nen de l’Àfrica que es veu obligat a cercar un remei per a la gent del seu 
poble que misteriosament ha deixat de jugar. Aquesta recerca el durà a visitar tots els 
continents aprenent jocs, danses i cançons de cada un d’ells. 
Bekú és un espectacle molt participatiu que combina el conte, el joc, la música i el ball.

+ info: www.andorralavella.ad

A les mines de carbó viu Roig Pèl-boig. Encara és un nen, però ja coneix el treball dur de la 
mina i el sabor de les pedres.
Roig Pèl-boig és una història de llum i d’ombres que convida a una reflexió sobre allò visible i 
l’invisible i sobre l’origen i el valor de les coses que envolten les nostres vides.

VENDA ANTICIPADA D'ENTRADES:
ES PREGA LA MÀXIMA PUNTUALITAT. 
UN COP COMENÇADA L’ACTUACIÓ NO 
ES PERMETRÀ L’ENTRADA A LA SALA.


