Ho organitza :

www.ajvilafrancadebonany.net
Amb el suport de :

TOTES LES ACTIVITATS SÓN GRATUÏTES.
TOTES LES ACTIVITATS SÓN A LES 19 :00 H.

VILAFRANCA DE BONANY
Parc Josep Maria LLompart
JU Y 2018

DIJOUS 7 DE JUNY /

19 h

MINICIRCUIT DE JOCS
RECICLATS
Lila jocs reciclats

DIJOUS 14 DE JUNY / 19 h

DIMARTS 26 DE JUNY / 19 h

TALLERS DE CIRC

“CIRC-AMB-TÚ”

CONTACONTES
“Dues vaques de conte”

Atirofijo Circ

Servei de cultura

A partir de 4 anys.

A partir de 4 anys.

A partir de 3 anys.

Un espai de jocs
confeccionats
amb
elements reciclats i que
faran que nins i nines
puguin gaudir amb els
seus amics i amigues i
en família. Un espai per
compartir diversió!

Un espai de diversió a
l’Escola de Circ, amb
tallers de malabars
amb pilotes, aros,
cèrcols ; amb tallers
d’acrobàcies aèries i
d’altres amb múltiples
jocs d’equilibri.

Dues històries de
vaques especials ;
dues històries que
ens parlen de com
una vaca va pujar a
un arbre i de com
una altra vaca va
pondre un ou…

DIMARTS 12 DE JUNY / 19 h

DIMARTS 19 DE JUNY / 19 h

DIJOUS 28 DE JUNY / 19 h

CONTACONTES
“El viatge del Petit Príncep”

CONTACONTES
“Els músics de Bremen”

MÚSICA
“Miquetes i cançons”

Nou vents Teatre

Servei de cultura

Arsis Produccions

En el marc del 75è aniversari de la publicació
del llibre d’Antoine de Saint-Exupéry.

Un clàssic dels Germans Grimm que mai ens
cansarem de contar.

A partir de 4 anys.

Un viatge a través de
la paraula que ens
transporta
als
diferents mons que
ara fa 75 anys va
immortalitzar Antoine
de Saint-Exúpery.

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.

D’1 a 5 anys.

Un conte creat a
partir de les cançons
populars de tota la
vida : Caragol treu
banya, En Joan petit
quan balla, El gegant
del Pi, Plou i fa sol …
Un relat amb música
en directe !

