
Sala                     
del MAC    

Durada
45 min 

Edat recomanada
De 0 a 3 anys 

Titelles

Dissabte 21,   
11:00 i 12:30 h 

Representacions

Gènere

La Filomena és una 
ovelleta especial i única; 
com tots i cadascun de 

nosaltres.
Amb aquest espectacle 

petits i grans podran 
gaudir de la música 
de Mozart conjugat 

amb la bellesa estètica 
del viatge que farà la 
protagonista, l’ovella 

Filomena, per anar al riu 
a banyar-se. 

Espectacle poètic, visual 
i tendre, amb música de 
Mozart, per una primera 
gran experiència teatral 

dels infants.

Lloc

La Filomena va al riu 
Companyia Pengim penjam 

Inspirat en els 
personatges de la 

suite “El carnaval dels 
animals” de Camille 
Saint Saëns, aquest 

premiat espectacle és un 
regal pels sentits. 

Un divertit clown i una 
dotzena de personatges 
autòmats ens explicaran 
petites històries plenes 

d’humor i emoció. 
Música en directe i 
estímuls sensorials 

conviden a somiar i a 
viatjar pel fantàstic món 

dels carrusels. 

Viajeros del Carrusel 
Companyia Angeles de Trapo 

Pati                      
del MAC    

Durada

50 min

Edat recomanada

Tots els públics  

Clown/Teatre objectes    

Dissabte 21             
11:30, 17:30 i 
19:00

Representacions

Lloc

Gènere

Gratuït1 2

Qui no coneix el conte 
clàssic de La Rínxols d’Or? 

El Centre de Titelles de 
Lleida presenta una nova 
versió plena de música, 

protagonitzada per la Jana 
i tres óssos.

El marc escenogràfic 
evoca una botigueta on 
es despatxen contes i 

on els titelles esdevenen 
joguines a mans dels 

manipuladors, que 
acompanyen la narració 
amb cançons i ombres. 

Reposició pels 25 anys de 
del Centre de Titelles de 

Lleida.
 

ECOPIZZA  

La Jana i els tres óssos
Companyia Centre de Titelles de Lleida

www.maheso.com

Pol. Ind. La Ferrería 
Avda. de La Ferrería 59/71 
08110 Montcada i Reixac
Barcelona (Spain)
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Sala                     
del MAC    

Durada
50 min

Edat recomanada
De 2 a 5 anys   

Titelles/Ombres

Dissabte 21             
17:00 i 18:30 h

Representacions

Lloc

Gènere



Pengim penjam 
La filomena va al riu

Angeles de Trapo  
Viajeros del Carrusel  

Centre de Titelles de Lleida
La Jana i els tres óssos 

Xiula (pl. de l’Abat Oliba) 
Donem-li una volta al cos 

MAC - Museu 
d'Art de 

Cerdanyola

setembre 
de 2019

21 de
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Plaça                     
de l’Abat Oliba    

Durada
70 min

Edat recomanada
Tots els públics  

Animació musical

Dissabte 21,             
19:30 h

Representacions

Gènere

Lloc

Donem-li una volta al cos 
Companyia Xiula Gratuït

Ho organitzen:

Xiula és una experiència 
única d’animació musical: 

amb cançons pròpies 
“creem espectacles i en 
general, liem pollastres 

importants que animen a 
tot tipus de públic”. 

Gaudiu en família a la 
plaça d’Abat Oliba de 

Cerdanyola del seu últim 
espectacle musical. 

Donem-li una volta al 
cos combina música, 

dinàmiques, jocs i 
sobretot molt sentit de 

l’humor. Prepareu-vos per 
un viatge d’emocions, de 

ritmes moderns.

amb el suport de:

Aquest 2019 fa 10 anys que 
el Museu d’Art de Cerdanyola, 
MAC, situat al cor de la ciutat, 
començava a bategar. 
Com tants altres 
esdeveniments, ha acollit el 

MaC & Xic Una aventura espectacular de 

Bambalina, al Museu d’Art de Cerdanyola
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Hora     Espectacle             Durada 
Matí

11:00      La Filomena va al riu         45 min         

11:30      Viajeros del Carrusel        50 min            

12:30       La Filomena va al riu        45 min           

              Tarda   

17:00        La Jana                           50 min         

                i els tres óssos              

17:30      Viajeros del Carrusel        50 min            

18:30       La Jana                            50 min         

                i els tres óssos      

19:00      Viajeros del Carrusel        50 min            

19.30      Donem-li una                   70 min 

   volta al cos         

Pengim penjam · La filomena va al riu
Angeles de Trapo  · Viajeros del Carrusel  

Centre de Titelles de Lleida ·  La Jana i els tres óssos 
Xiula (pl. de l’Abat Oliba) · Donem-li una volta al cos 

MAC &XIC
teatre

Informació i venda d'entrades:
      

         

MAC - Museu d'Art 
de Cerdanyola

setembre 
de 2019

21 de   Entrades: Venda anticipada            
a l’Ateneu a partir del dilluns 2 
de setembre. VENDA ONLINE 
al web www.cerdanyola.cat/teatre                            
 Informació: 93 591 41 33
    Segueix-nos al Faceboock  

Preu per espectacle: 
 4 euros per al públic general 

(infantil i adult)
 2 euros per a nens i nenes 

amb carnet Bambalina

MAC&Xic. Des de l’inici, jardí 
i golfes de Can Domènech, edifici 
emblemàtic del modernisme i seu 
del museu, alberguen la primera 
experiència teatral per a la petita 
infància de Bambalina. Famílies! 
busqueu el programa d’aniversari 
del MAC perquè, segur, hi trobareu 
una proposta que us encaixi. 

Cerdanyola és un referent a Catalunya 
del teatre infantil i familiar. Bambalina, 
l’entitat organitzadora ha programat 
centenars d’espectacles per a infants.

teatre Familiar a l’ateneu 

de cerdanyola, el tercer 

diumenge de cada mes


