Kalek, historia d´un caball. Cia. El retablo
A partir de 3 anys. El 4 i 5 de novembre de 2021. Disponible en castellá i valenciá.
Una història poètica i còmica que desborda tendresa i profunditat en aquest bell
conte sobre la llibertat. Un espectacle de titelles, teatre d'objectes i música.

Dolphin i la mar de plàstic. Cia. La Carreta teatre
A partir de 3 anys. Del 15 al 18 de novembre de 2021/ del 17 al 20 de gener de 2022 i
del 4 al 7 d'abril de 2022. Disponible en castellà i valencià.
Espectacle de teatre negre i actors. Màgic, sensible i educatiu que aborda la
problemàtica dels plàstics en les mars i consciència sobre la cura del medi ambient i
el reciclatge.

Los mundos de Hermosinda. Cia. Los Claveles

A partir de 3 anys. El 27 i 28 de gener de 2022. Disponible en castellá.
Un preciós relat sobre el respecte i la forma lliure de veure la vida, on aprendrem que
l'important de les persones no és el seu aspecte físic, ni els seus gustos, ni la seua
manera de pensar, sinó el respecte que demostren als altres.

Guyi-Guyi. Cia. Periferia Teatre

A partir de 3 anys. El 9 i 10 de febrer de 2022. Disponible en castellà i valencià.
Guyi-Guyi és un espectacle que ha rebut nombrosos premis per la seua bellesa i
sensibilitat. On a través del joc i l'humor ens fa reflexionar sobre els prejudicis i la por
al diferent.

El patito feo! Cia. A la sombrita

A partir de 3 anys. El 17 i 18 de febrer de 2022. Disponible en castellá.
Una proposta realitzada per una de les millors companyies de teatre d'ombres a
nivell nacional, i on ressalten valors com la solidaritat i aborda temes com la
integració. Màgica i divertida.

Un poma un pomer. Cia. De paper

A partir de 3 anys. El 3 i 4 de març de 2022. Disponible en valencià.
Un meravellós espectacle/concerte per a els/les mes xicotets/as amb un potent
contingut visual i una excel·lent música i veu en directe. A través de llibretes i
cançons populars ens expliquen el cicle de la vida i l'increïble món de les plantes.

Halloween es mágico. Cia. El Mago Jose Mari
Des de 1r a 4t. El 17 i 18 d'octubre de 2021. Disponible en castellá.
Un espectacle de màgia terroríficament divertit en el qual riem de les nostres pors.
Un mag molt poregós, personatges terrorífics creats pels xiquets, fantasmes, conjurs,
carabasses i molta màgia.

Dolphin i la mar de plàstic. Cia. La Carreta teatre
Des de 1r a 6é. Del 15 al 18 de novembre de 2021/ del 17 al 20 de gener de 2022 i del 4
al 7 d'abril de 2022. Disponible en castellà i valencià.
Espectacle de teatre negre i actors. Màgic, sensible i educatiu que aborda la
problemàtica dels plàstics en les mars i consciència sobre la cura del medi ambient i
el reciclatge.

Antón Retaco. Cia. Los titiriteros de Binèfar
Des de 2n a 4t. El 25 i 26 de novembre de 2021. Disponible en castellá.
Un espectacle que constitueix un cant a la vida lliure, al teatre popular, amb cançons
i música en directe. És una adaptació del llibre de María Luisa Gefaell (Premi
Nacional de Literatura 1952) utilitzant diverses tècniques de titelles, màscares i actor.

Error 404. Cia. Ángeles de trapo

Des de 2n a 6é. El 9 i 10 de desembre de 2021. Disponible en castellá.
Delicada i emotiva obra, que aborda el tema del risc de l'abús de la tecnologia que absorbeix
als nostres joves, tenint un impacte sobre ells/as, aïllant-los i abstraient-los del món. Error 404
ens fa entendre la importància que té el joc actiu, la comunicació i el llenguatge, les relacions
interpersonals, que estant darrere d'una pantalla es perden.

Contando jorobas. Cia. Búho Teatro

Des de 1r a 4t. El 16 i 17 de desembre de 2021. Disponible en castellá.
Un viatge dels sentits que ens convida a crear jugant, comptant i cantant. Integra a
més dos elements d'interés: la relació entre la música i les matemàtiques i
l'acceptació de la diversitat com a riquesa en la convivència.

Adeu, Peter Pan. Cia. Festuc Teatre

Des de 1r a 4t. El 3 i 4 de febrer de 2022. Disponible en castellà i valencià.
Una història sensible i tendra en al qual es plasma la realitat actual: el vincle entre
xiquets/as i els seus avis/as. I a més, la manera en com els pares gestionen aquestes
noves relacions familiars. Màgica i divertida.

El faro de los colores. Cia. Ñas tatro

Des de 1r a 5t. El 13 de març de 2022. Disponible en castellà.
Espectacle pensat per a treballar d'una manera subtil els diferents estats emocionals
pels quals passen els niñ@s al llarg del seu dia a dia: la ira, la por, l'alegria o la tristeza
que se sent en perdre alguna cosa o a algú. Marionetes, projeccions, llum i música.

El Rey Midas y las metamorfosis. Cia. El ball de san vito

Des de 2r a 5t. El 25 de març de 2022. Disponible en castellá i valenciá.
Espectacle de titelles i música en directe que introdueix als xicotets en el gran llibre
de la mitologia clàssica: La Metamorfosi, del poeta Publio Ovidio Nasón. Adaptació
didàctica i lúdica que parla de la transformació com a motor de l'univers comprat
l'explicació mitològica del món amb la científica.

