Per tercer any consecutiu arriba el Festival
de Titelles del Moianès. Són prop d’una
vintena d’actes repartits entre Calders,
Monistrol de Calders i Sant Quirze Safaja. I
com en les passades edicions, ens esforcem
perquè la qualitat, diversitat i interès del
programa, us facin venir i estar una estona
amb nosaltres per gaudir-ne. No ho dubteu
pas, teniu davant vostre l’oportunitat de
veure propostes de primera, de tècniques
i estils ben diferents, adreçats a tots els
grups d’edat: infantil, familiar, jove i adult.
Sí, també jove i adult!

Et resumeixo tot el que hi pots veure: una
extraordinària exposició de titelles tailandesos, amb diverses visites guiades que
inclouen fragments escenificats, per ferte sentir com si fossis allà. Vuit espectacles de les tècniques de guant, objectes,
ombres, mixtes, tija i fil, que desbordaran la
teva imaginació i potser descobriràs que el
teatre de titelles és molt més del que pensaves. Un taller d’introducció al titella de
fil, per fer un tast d’aquesta tècnica i poder
animar una marioneta professional amb les
teves mans. I per primer cop al festival, una
selecció de curts de cinema d’animació en
una sessió per a joves i adults.
T’hi apuntes? No et cobrarem entrada,
només et demanarem que en sortir facis
una aportació del que creguis just a les
guardioles del Festival.
Fes córrer la veu, venen un munt d’artistes d’acreditada vàlua, disposats a fer-nos
emocionar, riure, xalar de valent.

www.animacions.org

TOTES LES FUNCIONS A L’EXTERIOR TINDRAN UN ESPAI TANCAT ALTERNATIU ON DESPLAÇAR L’ACTIVITAT,
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Del 28 de JUNY al 14 de JULIOL de 2019

| Lloc: Parc del Serrat | Hora: 19:30 | Durada: 50’ | Edat recomanada: +3 anys
| Tècnica: Titelles de guant | Titellaire: Arnau Colom | Músic en directe: Mercè Morera

En Matito, el protagonista d’aquesta història, és un mandrós empedreït i no vol fer res, però sempre li passa alguna
cosa que el fa actuar. Sense voler-ho acabarà sent un heroi popular defensor de la natura i de l’amor. Un espectacle
d’humor, teatre de titelles de guant amb música i cançons en directe.

Cia. Mercè Framis Teatre d’Ombres

| Lloc: Centre Cívic | Hora: 19:30

| Lloc: Centre Cívic | Hora: 19:30

| Lloc: Centre Cívic | Hora: 19:30

| Lloc: Plaça de l’Església | Hora: 13:00

| Lloc: Plaça de l’Església | Hora: 12:00 | Durada: 60’ | Edat recomanada: Tot públic
| Tècnica: Titelles de Fil | Actors - Titellaires: Carles Cañellas i Susanna Rodríguez

Set històries divertides, poètiques, sorprenents, representades amb sis titelles de fil diferents; un a la volta, però amb
un esperit comú: la versemblança de vida pròpia dels ninots. L’actor i animador de les marionetes actua, juga amb
elles en escena. De vegades hi intervé directament, per voluntat pròpia o perquè s’hi veu forçat per la situació, en
altres, “desapareix” en centrar tota l’atenció en el titella.

Rocamora Teatre

17 Cloenda del Festival

16 SOLISTA

DIUMENGE 14/07 - SANT QUIRZE SAFAJA

| Lloc: Plaça de l’Església | Hora: 19:30 | Durada: 50’ | Edat recomanada: Tot públic a partir de 6 anys
| Impartit per: Carles Cañellas i Susanna Rodríguez

Consisteix en l’explicació de la constitució anatòmica dels ninots, amb un titella sense vestir, fent especial atenció
en les articulacions, en on són els fils i perquè, demostrant cada punt amb una manipulació lenta, perquè s’apreciï el
moviment simultani del titella i del seu control. En acabar, amb diverses marionetes, els alumnes proven i aprenen a
manipular-les realitzant una petita acció, fent-los caminar, asseure’s i saludar.

15 TALLER OBERT D’INTRODUCCIÓ A LA MARIONETA (Titella de fil)

| Lloc: Plaça de l’Església | Hora: 18:30 | Durada: 50’ | Edat recomanada: Tot públic
| Tècnica: Titelles de Tija i Fil | Titellaire: Biel Porcel

Versió lliure d’en Biel Porcel d’un conte popular suec. L’Aïna i el seu pare viuen en una caseta al bosc. El pare és molt
gran per treballar i decideixen que sigui l’Aïna la que porti els ous de les seves gallines a vendre al mercat cada dia.
Al bosc hi ha un castell. Al castell hi viu un gegant: el Gegant sempre té gana. Diuen que només menja nens aquest
gegant... Intriga i emoció en una història d’ogres on l’heroïna és una noia molt atrevida.

DISSABTE 13/07 - SANT QUIRZE SAFAJA
14 EL GEGANT SEMPRE TÉ GANA Binixiflat Teatre de Titelles

Adaptació del conte d’Andersen: “El vestit nou de l’Emperador”, amb continguts propis com ara emigració, explotació
laboral, comerç just. Uns titellaires de l’edat mitjana, expliquen la història de dos teixidors i sastres catalans que hauran d’emigrar i que després d’un llarg viatge, faran un vestit “molt especial” a un presumit Emperador. Un vestit que,
segons ells, només pot veure la bona gent i la més intel·ligent, esdevenint invisible als ulls de la gent dolenta i ximpleta.
| Lloc: Plaça Major | Hora: 19:30 | Durada: 60’ | Edat recomanada: Tot públic
| Tècnica: Titelles de Fil i altres | Actors - Titellaires: Carles Cañellas i Susanna Rodríguez

13 EL VESTIT NOU Rocamora Teatre

DIUMENGE 07/07 - CALDERS

Inspirat en la màgia dels poemes visuals de Joan Brossa, prenent en préstec el magnetisme de l’abecedari brossià;
el joc de lletres amb el que il·lustrava la seva poètica. A l’escenari prenen vida un conjunt de lletres construïdes amb
senzillesa, que requereixen de gran mestria per aconseguir que, amb la seva manipulació, el gest es transformi en
vers i el vers en emoció. Un espectacle visual on la música en viu, el moviment, els petits conflictes i la poètica del
gest són els fils que cohesionen un muntatge de gran nivell.
| Lloc: Plaça Major | Hora: 22:30 | Durada: 60’ | Edat recomanada: adults i familiar | Tècnica: Titelles de Tija

11 VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ DE TITELLES DE TAILÀNDIA
12 POEMES VISUALS Cia. Jordi Bertrán

DISSABTE 06/07 - CALDERS

| Lloc: Centre Cívic | Hora: 22:30 | Durada: 65’ | Edat recomanada: joves i adults

Repetició de la selecció de 13 curts de diverses tècniques d’animació, cedits pels seus autors a Espai Animacions i projectats a Monistrol el 30 de juny.

10 SESSIÓ PRIMER TAST DE CINEMA D’ANIMACIÓ (sessió adults)

| Lloc: Centre Cívic | Hora: 19:30 | Durada: 45’ | Edat recomanada: +3 anys
| Tècnica: Teatre de Titelles | Titellaire: Emilia Lang

En Tim no troba la seva sabata esquerra. La busca per tot arreu fins que la Sra. Gris li diu que segurament la trobarà en
un arbre molt especial. Seguint les instruccions de l´àvia, en Tim, tot saltant a peu coix, fa un viatge per tal de trobar la
sabata perduda. “L´arbre de les sabates està inspirat en un arbre que Emilia Lang veure a Xipre, on hi penjaven draps
i notes de paper amb missatges secrets. La idea lligava amb un tema ancestral i recurrent en els contes populars de
moltes cultures: l´arbre dels desigs“

07 VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ DE TITELLES DE TAILÀNDIA
DIJOUS 04/07 - CALDERS
08 VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ DE TITELLES DE TAILÀNDIA
DIVENDRES 05/07 - CALDERS
09 L’ARBRE DE LES SABATES Cia. Pea Green Boat

DIMARTS 02/07 - CALDERS

Per primer cop al Festival, es projectarà una selecció de 13 curts de diverses tècniques d’animació, cedits pels seus autors a Espai Animacions.
El Cinema d’Animació té molt a veure amb el Teatre de Titelles o Teatre d’Animació. Les dues tècniques, una en viu i l’altre no, narren a través de
l’animació d’un objecte, sent el teatre d’ombres el seu precedent i pont entre ambdues disciplines artístiques.
| Lloc: Sala Petita | Hora: 22:30 | Durada: 65’ | Edat recomanada: joves i adults

06 SESSIÓ PRIMER TAST DE CINEMA D’ANIMACIÓ (sessió adults)

Compare llop afamat mira d’aconseguir una espelma per als porcells de comare truja, aquesta recerca el farà entrar
en contacte amb una sèrie de personatges que se succeeixen per la seva relació causal. L’enginy de la truja farà del
llop un beneit. A l’ombra del conte de Joan Amades. Una proposta que alterna la projecció de figures en blanc, negre
i color amb objectes, formes i textures diferents.
| Lloc: Sala Petita | Hora: 19:00 | Durada: 50’ | Edat recomanada: +3 anys
| Tècnica: Teatre d’Ombres | Actriu-Ombrista: Mercè Framis | Ajudant escènic: Olga Olveira

05 COMPARE LLOP COMARE TRUJA

DIUMENGE 30/06 - MONISTROL DE CALDERS

Un clàssic del Teatre d’Objectes, que estrenat el 1984, s’ha representat per mig món amb un èxit enorme i segueix
sent espectacularment innovador. L’actor no usa els objectes, sinó que els ajuda a expressar-se. D’una nuesa i sobrietat que commou i emociona tant en la seva dramatúrgia -de gran nivell poètic-, com en la posada en escena, que fuig
d’espectaculars martingales tècniques, per centrar-se en l’essencial del fet teatral.
| Lloc: Sala Petita | Hora: 22:30 | Durada: 52’ | Edat recomanada: joves i adults
| Tècnica: Teatre d’Objectes | Actor-Titellaire: Carles Cañellas

04 PETITS SUÏCIDIS Rocamora Teatre

03 MATITO Cia. Matito

DISSABTE 29/06 - MONISTROL DE CALDERS

| Lloc: Centre Cívic | Hora: 19:30

L’exposició consta de diversos tipus d’ombres i alguns titelles Hun Krabog. El titellaire aragonès Toy Benedicto ens
oferirà, repartides durant els 10 dies d’exposició, 4 visites guiades (més les que es demanin per a grups al 938 30 90
06), en les que a més de comentar cada peça, hi representarà fragments d’espectacle com a demostració pràctica de
cada tècnica, segons dicta la tradició tailandesa.

01 OBERTURA DEL FESTIVAL - Inauguració de l’Exposició | Lloc: Centre Cívic | Hora: 19:00
02 VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ DE TITELLES DE TAILÀNDIA - Col·lecció Taraneya

DIVENDRES 28/06 - CALDERS

