Programació de Temps de contes
(Abril-juny 2016)
Durant el mes d’abril celebrem el 20è aniversari de la Biblioteca Joan
Triadú! I per celebrar-ho us portem una primavera ben carregada
d’activitats. Us hi esperem!
DATA

NARRADOR

Dissabte
2 d’abril
11:30 h

MARTA
ESMARATS

Dimecres
20 d’abril
18:00 h

SUBI

Divendres
22 d’abril
18:30 h

OBSERVACIONS
ABRIL 2016

El mico i la tortuga
*A partir de 3 anys
Adaptació d’un conte filipí, representat amb llums i teatre
d’ombres modern, on els sons, la música, les veus dels
personatges i les imatges en són els protagonistes.

En el marc de l’exposició
Originals/ inèdits
d’il·lustradors catalans a
la sala Romeu de la
Biblioteca Joan Triadú de
Vic

RUSKUS
PATRUSKUS
Celebrem el
20è aniversari de la
Biblioteca

Taller d’il·lustració: Aprenem a dibuixar
personatges de conte.
*A partir de 6 anys.
Inscripcions des del 6 d’abril de 2016
Jugarem a inventar i crear personatges. Coneixerem
diferents tècniques i eines que ens poden ajudar a l'hora de
dibuixar.

Bibliòfilus: l’amor pels llibres i la lectura
*A partir de 6 anys
Espectacle educatiu, en el qual el teatre, la màgia i els
titelles són els mitjans per a fomentar l’hàbit lector dels
infants. La mainada riurà i participarà amb aquesta obra on
hi ha pirates, bruixes, mans que parlen i molta imaginació.

MAIG 2016

Dissabte
7 de maig
11:00 h

ALQUIMIA
MUSICAL

Els sons dels nadons: Taller de massatge
sonor
*Per a nadons de 0-36 mesos.
Places limitades. Les inscripcions a partir del 22 d’abril
de 2016.
El massatge sonor relaxa profundament i produeix un
meravellosa vivència de calma i quietud. Es realitza
fonamentalment amb bols tibetans i també hi intervenen
d’altres instruments com el didgeridoo, les tinghes, el
monoacord i la veu.

DATA

Dimecres
11 de maig
18:00 h

Divendres
20 de maig
18:00 h

NARRADOR

OBSERVACIONS

Taller de modelatge amb fang

TALLER GABINS
(I)

*A partir de 4 anys.
Inscripcions a partir del 26 d’abril de 2016.
Amb el guiatge de taller Gabins, farem un patufet de fang
utilitzant un motlle i acabarem de modelar la peça amb eines
d'escultor. I decorarem un suport de fusta tornejada on hi
enganxarem el patufet acabat.

LABORATORI
D’EXPERIMENTACIÓ
LECTORA
(amb la col·laboració de
Bibliotecaris, pares i nens)

Dissabte
21 de maig
11:30 h

Dimecres
25 de maig
18:00 h

TALLER GABINS
PEP MIM

El calaix de l’artista
Activitat familiar, per a famílies amb nens/es a partir
de 6 anys.
Inscripcions a partir del 5 de maig de 2016.
L’artista ha obert un calaix; hi ha guardat la llum d’avui, un
paisatge que veu des de la seva habitació, les postals d’estiu
i els objectes que recull del carrer quan passeja. Qui sap si
algun dia tot això li farà servei davant d’un full en blanc. I
tu, què hi guardes, al teu calaix d’artista?

El patufet i altres contes populars.
*A partir de 3 anys.
En Pep Mim ens farà un espectacle de titelles amb contes
populars com el Patufet.

(II)

TALLER GABINS
(III)

Taller de pintura.
*A partir de 4 anys.
Inscripcions a partir del dia 10 de maig.
Si amb l’anterior Taller Gabins ens van ensenyar a modelar
fang, ara aprendrem a pintar un capgròs d’en patufet en
miniatura.

JUNY 2016

Dissabte
4 de juny
11:30 h

CLOENDA
TEMPORADA DE
TEMPS DE CONTES
amb DAVID SÒRIA
(organitza la companyia

La Serpentina)

Espectacle i jocs de màgia
*Per a totes les edats
I per acabar la Temporada 2015/2016 de Temps de contes,
celebrarem un Fi de festa amb globoflèxia i la màquina de
bombolles.

I a més a més...
CONTES EXPLICATS PER
VOLUNTARIS
La tortuga ballaruga i les emocions. Conte + taller a càrrec de
LAURA PADRÓ, CLARA MARI I AIDA CASTELLÀ
(estudiants del Grau Superior de Tècnic d’Educació Infantil de l’Institut Antoni Pous i Argila
de Manlleu)
Per a nens i nenes a partir de 5 anys.
Inscripcions obertes.

DIJOUS 14 d’ABRIL a les 18:00 h.
Sessió de contes a càrrec de VÍCTOR BLANCO
(alumne de la Facultat d’educació de l’UVIC)

Si tens 6 anys o més i t’agrada llegir contes acompanyat, vine els dijous d’abril que trobaràs
el Víctor que te n’explicarà.
Per a nens i nenes a partir de 6 anys.
Inscripcions obertes.

ELS DIJOUS 7,21,28 D’ABRIL a les 18:00 h.

ELS CLUBS DE LECTURA

Aquests són els pròxims llibres que llegirem:
CLUB DE LECTURA INFANTIL (a partir de 10 anys)
La fàbrica de xocolata de Roald Dahld
DIJOUS 28 D’ABRIL a les 17.30 h

L’àvia gàngster de David Williams
DIJOUS 26 DE MAIG a les 17.30 h
CLUB DE LECTURA JUVENIL (a partir de 14 anys )
Ciutats de Paper de John Green
DIVENDRES 29 d’ABRIL a les 18:00 h.
No em ratllis de Flàvia Company
DIVENDRES 27 DE MAIG a les 18:00 h.

