PROGRAMA

Matí
10.00 a 10.15 h > BATUKADA DONES
A càrrec de les dones Retumbatú
Benvinguda i apertura per part de la Batukada local de dones Retumbatú
per inaugurar el festival.

10.30 a 11.30 h > CONTA CONTES (0-3 anys)
A càrrec de Sherezade Bardají.

11.30 a 12.20 h

> TEATRE “MITJA MITJONETA”
(+ de 3 anys)

INSCRIPCIONS PRÈVIES A TRAVÉS
DE LA WEB DE L’AJUNTAMENT
Per poder accedir a l’espai de L’escola Fray Luis León, s’hauran de realitzar
les inscripcions prèviament a través de la web de l’Ajuntament
de Santa Coloma de Gramenet, tenint en compte que per temes de seguretat
sempre hi haurà control d’aforament tant a l’espai,
com a cada una de les activitats i espectacles.

A càrrec de Laia Ferré i Lorena Hernàndez

www.grameticket.cat

“La Bruixa d'Oz”, una versió del Mag d'OZ
on el viatge és intern i de descobriment
personal.

Desitgem que gaudiu en el primer Festival infantil i familiar coeducatiu!

12.30 a 13.00 h > CIRC "ITER" (Tots els públics)
A càrrec de Eva Camps i Serena Vione
Espectacle de circ i moviment. Dones acròbates, dança i perxa xinesa. Una peça sobre
la valentia de reconèixer les pròpies febleses i de com passar el relleu des de l’amor i el
respecte.

Us esperem!
Il·lustració de portada: Rita Hervás Fernández

“Contes amb color de cel blau”: Espectacle sobre el
primer contacte amb la paraula, la oralitat,
un passeig pels núvols. Un viatge per tothom, mares,
pares i bebès, a través dels sentits, somnis i carícies.

PROGRAMA

Tarda

16.45 a 17.30 h

> CONTA CONTES “ASTRID” (+ de 4 anys)

A càrrec de Sherezade Bardají
Espectacle inspirat en els contes de Astrid Lindgren, creadora de
la reconeguda i intrèpida “Pippi Calzaslargas”. Totes les aventures atresorades en un calaix de fusta.

17.45 a 18.45 h

20.30 a 20.40 h

> TANCAMENT “VIOLETA, LA DRAGONA DE La CIBA” (Tots els públics)

Acomiadament a càrrec d’un grup Sorpresa de dones de Santa Coloma de Gramenet amb moltíssim ritme! Un acomiadament a tota llum i color com es mereix la Violeta, la dragona de La CIBA!

21.00 a 22.00 h

> ACTIVITAT “HOLA VIOLETA!” (Tots els públics)

A càrrec de Festuc Teatre
Les nenes i nens perduts s’enduran
la Maria cap al país de Mai més, on viurà les aventures
en primera persona. Una història molt tendra, que
plasma una realitat actual: el vincle entre els infants i
els seus avis. Espectacle de titelles, actrius i actors.

10.30 a 13.30 h i de 16.30 a 19.30 h
> ESPAI VIOLETA (Tots els públics)

> TEATRE “LA SUPERBLEDA” (+ de 3 anys)
A càrrec d’Helena Escobar, Cia La Bleda
Totes i tos tenim superpoders, amagats, però quan els
necessitem apareixen.
Espectacle de super-heroines quotidianes, que posa en
valor el poder de la imaginació.

19.50 a 20.20 h

> CIRC "ITER" (Tots els públics)

A càrrec d’Eva Camps i Serena Vione
Espectacle de circ i moviment. Dones acròbates, dansa i
perxa xinesa. Una peça sobre la valentia de reconèixer les
pròpies febleses i de com passar el relleu des de l’amor i el
respecte.

Un grup de set dones joves colomenques feministes
format per Carla Salvador, Ariadna Garrido,
sAriadna Montoro, Gladys Parra,
Ainhoa Fernández, Sandra Iniesta i Bet Izquierdo.

10.30 a 13.30h i de 16.30 a 19.30h

A càrrec de La Magrana Curiosa
Activitat fixa per poder jugar durant tot el dia. Activitat familiar de joc lliure on podreu descobrir
com és la Dragona Violeta i quina és la seva missió.

19.00 a 19.45 h

> CONCERT DE “KONKORDIA”

ACTIVITATS DINÀMIQUES I PARTICIPATIVES FIXES

> TITELLES “ADÉU PETER PAN”
(Tots els públics)

Nit

A càrrec de La CIBA
Paradeta d’informació sobre les diferents activitats i recursos coeducatius que hi ha a La CIBA,
Espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista.
Amb Photocall de la Dragona Violeta, on tothom es podrà fer una fotografia per rememorar aquest
primer Festival coeducatiu i familiar.
A més, de pintar a la Violeta, escriure els seus desitjos per aquesta, jugar i aprendre en igualtat amb
els Lapbooks de La CIBA, i conèixer els Punts Liles i els seus serveis.

10:30 a 13.00h i de 17.00 a 19.30h

> CREA LA TEVA XAPA “VIOLETA”! (+ de 3 anys)

Espai d’estampació de xapes. Petit taller lliure on es podrà escollir el
color i disseny de la Dragona Violeta que més t’identifiqui i crear la
teva pròpia xapa!

10.30 a 13.30h i de 16.30 a 19.30h

> ACTIVITAT “DIA DE PESCA”

A càrrec de L’Avalot
Activitat fixa per poder jugar durant tot el dia. Una atracció amb una nova mirada al clàssic joc de
pesca de les fires.

22.20 a 23.20 h

> CONCERT DE MARIA LA BLANCO

Cantant, guitarrista i compositora. La seva música representa una varietat d’influències musicals que transiten
entre els ritmes llatins, la música mediterrània i el
flamenc, amb pinzellades de bossa nova o funky.
Amb una veu dolça, sensible i potent.

