PROGRAMACIÓ D’ ESPECTACLES
I TALLERS PER A ESCOLES
CURS 2022-23

PRESENTACIÓ
Benvolguts/des,
Ja teniu disponible tota la programació d’espectacles i tallers de titelles que
us proposem des de La Puntual pel Curs 2022-2023.
Com molts de vosaltres ja sabeu, La Puntual és un espai únic i acollidor, amb
una programació de qualitat i una atenció personalitzada.
Creiem fermament que els espectacles de titelles són una gran eina educativa i
que a través d’aquests, es treballen valors i sentiments com la imaginació, l’amistat
o el respecte. Al llarg d’aquests 17 anys hem comprovat com molts infants viuen
per primera vegada amb nosaltres l’experiència tan enriquidora d’anar al teatre i
descobreixen aquest món tan fascinant.
Us animem doncs que aquest Curs 2022-23 ens visiteu i visquem junts aquesta
experiència!
Els espectacles que us presentem pel proper curs, són produccions de la
Companyia de La Puntual o de companyies de reconeguda trajectòria, seleccionats amb molta cura, pel nostre equip artístic.
Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte que tingueu. Si teniu interès
en algun espectacle en concret, però les dates indicades no us encaixen, només
cal que ens contacteu; entre tots, mirarem de trobar la millor solució.
Un altre servei que oferim i que està funcionant molt bé, son els tallers de titelles que fem a les escoles, dirigits a infants de P3 a 2 de primària. Podeu veure
més informació a la pàg.12 d’aquest mateix dossier.
Ens podeu contactar a coordinacio@lapuntual.info o al telèfon 695 260 446.
Esperem veure-us ben aviat,
L’Equip de La Puntual

Preu a partir de 7,5 € + 10% IVA. Els professors i monitors no paguen.

CALENDARI 2022-2023
setembre
L’OMBRA DE PINOTXO
Del 13 al 30 de setembre

octubre

novembre

L’OMBRA DE PINOTXO

PIPA

Del 3 al 5 d’octubre

De l’1 al 17 de novembre

PIPA

GNOMA

31 d’octubre

Del 18 al 30 de novembre

desembre

gener

febrer

ELS TRES PORQUETS

L’ANEGUET LLEIG

Del 5 al 15 de desembre

Del 9 al 12 de gener

RUTINES

GRETA LA RATETA

Del 19 al 21 de desembre

Del 30 al 31 de gener

març

abril

maig

SANT JORDI,

SANT JORDI,

GRETA LA RATETA
De l’1 al 17 de febrer

ELS TRES PORQUETS

LA PRINCESA I EL DRAC

LA PRINCESA I EL DRAC

Del 3 al 20 de març

Del 4 al 28 d’abril

Del 2 al 4 de maig

L’OMBRA DE PINOTXO

Cia. La Puntual - Néstor Navarro

Del 13 de setembre al 5 d’octubre de 2022
Al final del conte en Pinotxo es va convertir en un nen de debò, i com
tots els nens de carn i ossos també es va fer gran. En l’ambient de
segona Revolució Industrial, època de grans invents, en Pinotxo ja és
gran i des del seu taller ens explica la seva història a través d’ombres
xineses, titelles i marionetes. Una versió divertida i poètica del clàssic
de Carlo Collodi.

Idioma: Català / Castellà
Durada: 45 minuts
Edat Recomanada: +3 anys
Tècnica: Ombres xineses, Marionetes i Titella de mà

PIPA

el titella meravella

Cia. La Puntual - Néstor Navarro

Del 31 d’octubre al 17 de novembre de 2022
PIPA no vol una vida tranquil la i afable, vol jugar, divertir-se, enamorar-se,
viure la vida... Però es trobarà amb un món ple de personatges sorprenents: el senyoret Tòfol i el seu pal-selfie, la senyoreta Nina i el seu gelat,
el banquer i la seva màquina, i fins i tot amb un cocodril i les seves bombolles. Una esbojarrada, sovint surrealista i tendra comèdia de titelles.

Idioma: Català / Castellà / Anglés, amb poc text
Durada: 40 minuts
Edat Recomanada: +3 anys
Tècnica: Titelles de guant

GNOMA

Cia. Pea Green Boat

Del 18 al 30 de novembre de 2022
La Gnoma Gwendolyn i la seva amiga Matilda l’ocell, han construït una
casa per viure juntes. N’estan molt il·lusionades però poc a poc s’adonen
que la convivència no és tan senzilla. A la Gwendolyn li agrada fer les coses
d’una manera i a la Matilda d’una altra.

Idioma: Català / Anglés
Durada: 40 minuts
Edat Recomanada: +3 anys
Tècnica: Titelles de taula

*Espectacle amb preu especial..................................8 € + IVA

ELS TRES PORQUETS

Cia. La Puntual

Del 5 al 15 de desembre de 2022
Del 3 al 20 de març de 2023
Aquesta és la història de tres porquets distrets i un llop, que gràcies a la
música es fan germans d’aventures. Com ja sabeu en Boink es va fer una
casa de palla, en Toink una de fusta i en Poink es va fer la casa de maons,
però el que ningú no sap és que s’acosta una gran tempesta que canviarà
per sempre el final d’aquest conte clàssic. Una divertida comèdia de titelles
per a tota la família.
Idioma: Català
Durada: 45 minuts
Edat Recomanada: +3 anys
Tècnica: Marionetes de tija
*Espectacle amb preu especial..................................8 € + IVA

RUTINES

Cia. La Puntual - Eugenio Navarro

Del 19 al 21 de desembre de 2022
Un espectacle de titelles inspirat en la tradició popular europea que
durant segles s’ha representat en carrers, places, parcs i petits teatres,
tant per a públic jove com per a adults. Com el mateix títol indica,
“Rutines” és una successió de números de manipulació d’alguns dels
personatges més emblemàtics del repertori dels titelles. El protagonista d’aquestes “Rutines” no és ni més ni menys que en Malic, l’aventurer, que en aquesta ocasió s’enfronta a la rebel·lió de personatges i
elements escènics en una desbaratada comèdia per a titelles.
Idioma: Català /Castellà /Anglés, amb poc text
Durada: 45 minuts
Edat Recomanada: +3 anys
Tècnica: Titelles de guant

L’ANEGUET LLEIG

Cia. La Puntual amb Maria Ballús

Del 9 al 12 de gener de 2023
L’Aneguet decideix emprendre l’aventura de la seva vida; una
vida difícil però alegre, que s’anirà pintant en un quadre infinit on
apareixen les estacions de l’any, els animals del bosc i
paisatges impossibles.

Idioma: Català / Castellà, amb música en directe
Durada: 40 minuts
Edat Recomanada: +3 anys
Tècnica: Titelles de varilla

GRETA LA RATETA
que escombrava l’escaleta

Cia. La Puntual amb Maria Ballús

Del 30 de gener al 17 de febrer de 2023
La Rateta Greta és tota una artista: malabarista, trapezista, equilibrista...
i a més a més escombra aquest teatre. Escombrant sota l’escenari ha
trobat... un dineret! El seu amic, el Ratolí Rinaldo, li aconsella que es
compri un llacet per a la cua, però la Greta ho té ben clar: el farà servir
per muntar un gran espectacle! Avui són les proves per decidir quin
dels animals actuarà amb ella. Serà el Gall Ventríloc? O el Porquet Ballarí? El Gos Domador de puces o potser l’Ase Mag? O es deixarà
fascinar pel Gat Hipnotitzador?
Idioma: Català
Durada: 45 minuts
Edat Recomanada: +3 anys
Tècnica: Titelles de taula

SANT JORDI,
LA PRINCESA I EL DRAC

Cia. La Puntual

Del 4 d’abril al 4 de maig de 2023
En Rinaldo viatja en el temps per explicar-nos la llegenda del cavaller Sant
Jordi i de com va salvar la princesa de ser cruspida per un drac. Coneixerem
a nombrosos personatges que van estar presents en el desenvolupament
d’aquesta història, plena d’emocions, sorpreses, humor i acció.

Idioma: Català
Durada: 50 minuts
Edat Recomanada: +3 anys
Tècnica: Titelles de taula

TALLERS

A La Puntual oferim tallers de titelles per a infants de P3 a 2 de primària.
En aquest cas la nostra tallerista es desplaça al centre on es voleu que
realitzi l’activitat i durant 1 hora aproximadament fa un taller que consisteix en:
Dramatització d’un conte popular (15mins): “L’Aneguet Lleig”, “Greta,
La Rateta que escombrava l’escaleta” o “Patufet”.
Construcció d’un titella del conte (35mins).
Tancament de l’activitat en que tots els infants participen amb els titelles
d’una part de l’obra (10mins).
El cost d’aquests tallers és de 250€, per grups de fins a 30 infants
(es necessita col·laboració dels monitors). En cas de contractar diversos
tallers el cost per taller es rebaixa.
La nostra tallerista és titellaire professional i educadora, i els tallers han
estat revisats per la Direcció de La Puntual.
Si voleu més informació ens podeu contactar i estarem encantats
d’atendre-us.
Reserves i més informació:
coordinacio@lapuntual.info / 695 260 446

PREGUNTES FREQÜENTS
HORARIS
Els horaris són de matí o tarda entre setmana a l’hora que us convingui millor
a vosaltres.

DE QUINA MANERA HEM DE FER LA RESERVA ?
Per fer la reserva, cal que parlem per telèfon per concertar dies i horaris.
Un cop fet això us enviem una fitxa de reserva per complimentar i queda
confirmada quan ens la retorneu.

HI HA ALGUN LÍMIT EN ELS GRUPS?
L’aforament del Teatre La Puntual és de 60 espectadors per funció.
Si teniu dubtes sobre aquest punt i voleu saber com ho estem organitzant, el
millor és que ens truqueu i us ho expliquem.

QUINS SÓN ELS PREUS?
El preu per venir a veure espectacles a La Puntual és a partir de 7,5€ +IVA (10%) per
infant. Els monitors no paguen.

FORMA DE FER EL PAGAMENT
El pagament el feu per transferència bancària un cop us fem arribar la factura amb
l’import total (normalment fem una factura per sessió o agrupem algunes sessions).

QUINS ESPECTACLES PODREM VEURE
Els espectacles que us presentem són produccions de la Companyia de La Puntual
o de companyies de reconeguda trajectòria, seleccionades amb molta cura, pel
nostre equip artístic.
En aquest Dossier podeu consultar la programació per aquest Curs 2022-23.

CONTACTE
LA PUNTUAL

Putxinel·lis de Barcelona
Carrer de l’Allada-Vermell 15 - 08003 - Barcelona

Més informació i reserves:
Alex Bargalló
coordinacio@lapuntual.info
Segueix-nos a:

www.lapuntual.info

