AGENDA D’ACTIVITATS CULTURALS FAMILIARS

CORNELLÀ DE LLOBREGAT OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE 2018

AGENDA D’ACTIVITATS CULTURALS FAMILIARS
SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DIUMENGE 23 DE SETEMBRE

DISSABTE 6 D’OCTUBRE
12 h, a la Biblioteca Sant Ildefons

DIUMENGE 4 DE NOVEMBRE

12 h, a la Plaça de Catalunya

CONTIGO
ME VOY (CIRC)

Per a tots els públics // Gratuït
Espectacle de dos artistes en el que
s’entrellacen tècniques acrobàtiques,
trapezi i roda. Dos éssers intentant
compartir els seus universos.
L’encreuament de dos vides intentant
fer-ne una allò fluid, allò incòmode,
la repetició, allò inabastable.

Cia. Campi qui pugui

De 6 a 10 anys // Demaneu números
el dia de l’activitat

A partir de 3 anys //
Preu d’entrada: 5 euros€

A càrrec de Drac Màgic

Dissabtes familiars:
Aquell qui no corre, neda
A càrrec de Patricia McGill

De 6 a 36 mesos // Aforament limitat

Dissabtes familiars:
Sarasvati, un viatge instrumental
A càrrec d’Elena Codó
i Yacob González
A partir de 5 anys

DIUMENGE 28 D’OCTUBRE
18 h, a L’Auditori de Cornellà

18 h, a L’Auditori de Cornellà

Cia. La Maquiné

HISTORIA DE
UNA SEMILLA

LA RATETA

DISSABTE 20 D’OCTUBRE
12 h, a la Biblioteca Marta Mata

DISSABTE 27 D’OCTUBRE
12 h, a la Biblioteca Central

DIUMENGE 30 DE SETEMBRE

12 h, a la Sala Ramon Romagosa

Dissabtes familiars:
Juguem amb les
il·lusions òptiques

DÀMARIS GELABERT
EN CONCERT
Preu d’entrada: 15 euros //
Anticipada: 10 euros // Gratuïta
amb el carnet Super3 (anticipada)

L’avioneta de l’Alice, la Kate i la Fiona ha
caigut enmig d’una granja abandonada...
Però de seguida descobreixen que no
estan soles i que en aquesta granja
habita un animaló a qui li agrada tenir
l’escala ben neta. És la rateta presumida!

DISSABTE 10 DE NOVEMBRE
12 h, a la Biblioteca Marta Mata

Dissabtes familiars:
Castanya va, castanya ve!
A càrrec de Rosa Fité

A partir de 3 anys // Aforament limitat

DIUMENGE 18 DE NOVEMBRE
18 h, a L’Auditori de Cornellà

‘DÉJÀ VU’
DEL MAG EDGAR

Preu d’entrada: 15 euros //
Anticipada: 10 euros // Gratuïta
amb el carnet Super3 (anticipada)

Preu d’entrada: 15 euros //
Anticipada: 10 euros // Gratuïta
amb el carnet Super3 (anticipada)
L’espectacle és una reflexió sobre els
abusos que pateix el medi ambient a
mans de l’ésser humà comptat com
una faula poètica. La música, les titelles
i les projeccions formen un conjunt
escènic carregat de simbolisme.
Programació Berenem a l’Auditori:
Una hora abans de l’espectacle els
assistents podran berenar al hall del teatre
acompanyats de música i cançons!

La cantant pedagoga i musicoterapeuta
Dàmaris Gelabert s’ha convertit en
els darrers anys en el referent infantil
musical per excel·lència, les seves
cançons es reprodueixen diàriament
a les escoles i a les cases, on nens i
nenes les canten i les gaudeixen.
Programació Berenem a l’Auditori:
Una hora abans de l’espectacle els
assistents podran berenar al hall del teatre
acompanyats de música i cançons!

Un espectacle de teatre on es fonen la
màgia i la il·lusió. Edgard, un mag vingut de
no se sap on, ens introdueix en una aventura
que sorprèn pel seu impacte màgic i plàstic.
Programació Berenem a l’Auditori:
Una hora abans de l’espectacle els
assistents podran berenar al hall del teatre
acompanyats de música i cançons!

NOVEMBRE
DISSABTE 24 DE NOVEMBRE
12 h, a la Biblioteca Sant Ildefons

Dissabtes familiars:
Un món de música

DISSABTE 15 DE DESEMBRE
12 h, a la Biblioteca Central

Dissabtes familiars:
Els petits llobatons
A càrrec de The Bruc
Brothers Company
D’1 a 5 anys

A càrrec d’Àngels Casals
De 6 a 36 mesos

VA DE CONTES
BIBLIOLAB
EL MÉS PETIT DE TOTS
CREA... ACCIÓ!

DESEMBRE
DISSABTE 1 DE DESEMBRE
12 h, a la Biblioteca Marta Mata

Dissabtes familiars:
Fanalets de Nadal
A càrrec d’En Doina

A partir de 3 anys // Aforament limitat

DIUMENGE 2 DE DESEMBRE
12 h, a l’Auditori de Sant Ildefons

Cia. Com sona

KAIXES

De 0 a 6 anys //
Preu d’entrada: 5 euros€

CULTURA EN
FAMÍLIA A LES
BIBLIOTEQUES

DIUMENGE 23 DE DESEMBRE
18 h, a L’Auditori de Cornellà

EL PETIT DALÍ

Preu d’entrada: 15 euros //
Anticipada: 10 euros // Gratuïta
amb el carnet Super3 (anticipada)

La Xarxa de Biblioteques de Cornellà
organitza moltes més activitats adreçades
a les famílies i als més petits: contes per
a infants i també per a nadons a partir
de 6 mesos, tallers i activitats creatives,
contes en anglès, i totes gratuïtes.
Pots informar-te’n a les mateixes
biblioteques, a la seva web
(http://www.cornella.cat/biblioteques),
al Què Fer a Cornellà…
No te les perdis!

VENDA
D’ENTRADES
Els espectacles de carrer i els espectacles
a les biblioteques són gratuïts.
La inscripció prèvia d’aquelles activitats
que ho requereixin es realitzarà
a la biblioteca corresponent.

‘Kaixes’ és una barreja eclèctica entre
música popular i cançó d’autor. Cada cançó
esdevé un joc a través del teatre d’objectes,
on els instruments hi tenen un paper actiu, i
on el moviment hi és present en cada nota.

VENDA ANTICIPADA
BERENEM A L’AUDITORI:

DIUMENGE 2 DE DESEMBRE

El muntatge ‘El petit Dalí’ és l’adaptació
teatral del llibre ‘El petit Dalí... i el camí
cap als somnis’, d’Anna Obiols.
Programació Berenem a l’Auditori:
Una hora abans de l’espectacle els
assistents podran berenar al hall del teatre
acompanyats de música i cançons!

18 h, a L’Auditori de Cornellà

INVISIBLES

A partir de 4 anys //
Preu d’entrada: 15 euros //
Anticipada: 10 euros // Gratuïta
amb el carnet Super3 (anticipada)
‘Invisibles’ és un espectacle que
barreja teatre i cinema d'animació,
i que ens ensenya com, amb
una mica d'imaginació, podem
aconseguir qualsevol cosa.
Programació Berenem a l’Auditori:
Una hora abans de l’espectacle els
assistents podran berenar al hall del teatre
acompanyats de música i cançons!

www.auditoricornella.com
Entrada gratuïta pels menors
amb carnet del Club Super3.
Preu especial per a grups a
partir de 10 persones.
VENDA PRESENCIAL: a partir
de dues hores abans a la taquilla
de L’Auditori de Cornellà.
Més informació: 93 474 02 02
(Ext. 1307) de 9 a 14 h.

VENDA ANTICIPADA CULTURA
EN FAMÍLIA (SALA RAMON
ROMAGOSA I SALA AUDITORI
DE SANT ILDEFONS):
www.entradescornella.cat
Consulteu a la web per a descomptes i
abonaments per a diversos espectacles.
VENDA PRESENCIAL: a partir
d’una hora abans a la taquilla
de la sala corresponent.
Aforament limitat. Localitats numerades
INCIDÈNCIES I SUGGERIMENTS:
93 377 02 12 (Ext. 1462) de 10 a 14 h.
cultura@aj-cornella.cat

ESCENARIS
SALA RAMON ROMAGOSA
(PATRONAT CULTURAL I RECREATIU)

Trobaràs tots els detalls d’aquestes propostes culturals i molt més
a la pàgina www.queferacornella.cat
Així que si no et vols perdre tota la activitat d’oci de la ciutat:
· Susbscriu-te al nostre butlletí electrònic (QR al qüestionari de subscripció)
· Segueix-nos a les xarxes socials:
@queferaCornella
@QFerACornella
@queferacornella
· O descarrega’t la nostra aplicació mòbil a playstore o applestore

Comparteix amb @CulturaCornella les teves fotos d’Instagram,
Twitter i Facebook fent servir l’etiqueta #CulturaEnFamilia

Mn. Jacint Verdaguer, 52
Tel. 93 377 02 29
Aforament limitat
Localitats numerades

AUDITORI SANT ILDEFONS

Plaça de Carles Navales, s/n
Tel. 93 377 02 12 (Ext. 1462)
Aforament limitat
Localitats numerades

L’AUDITORI DE CORNELLÀ
Albert Einstein, 51
Tel. 93 474 02 02
Aforament limitat
Localitats numerades

BIBLIOTECA CENTRAL
Mossèn Andreu, 15
Tel. 93 376 01 11

BIBLIOTECA MARTA MATA
Rubió i Ors, 184
Tel. 93 408 06 02

BIBLIOTECA SANT ILDEFONS

Plaça de Carles Navales, s/n
Tel. 93 471 12 42

