
 JOC AL NINOT AL TERRITORI

CENTRE DE TITELLES DE LLEIDA
El petit piano  - 55 min
11, 19 i 25 de febrer de 2017. Properament anuncia-
rem el llocs d’actuació a: www.titelleslleida.com

Hi ha pianos que amaguen històries meravelloses. Això és el que desco-
breix la Nona quan sent el seu avi tocar l’antic piano de casa seva, el piano 
de l’Enric Granados.

22 GENER           CENTRE DE TITELLES DE LLEIDA
Kissu  –  50 min
En Kissu, el cadell de llop, s’ha perdut. Creient 
que és un gosset abandonat, la Duna i el seu 
avi l’acullen a casa. Però què passarà quan 
aquests descobreixen que en Kissu és un llop?

29 GENER           DE PAPER
Dins la panxa del llop  –  45 min
Ens passejarem per mons fantàstics i paisat-
ges fabulosos plens de vida i alegria. Titelles 
d’ombres, teatrins de paper i cançons fetes a 
mida. 

5 FEBRER          CIA. PETIT BONHOM
           7 ratolins  –  50 min

Un temporer rodamón, acompanyat de la seva 
guitarra, ens explicarà el conte d’uns ratolins 
que els ha arribat el moment de marxar de 
casa i trobar un nou lloc per viure. 

12 FEBRER          CIA. SIFÓ
Maüra, filla de la Terra  – 35 min
Maüra, filla de la Terra, ens explica d’on va sor-
gir el sol, la lluna i les estrelles. Fa molts anys, 
el Cel i la Terra estaven enganxats però un dia 
Maüra va fer una cosa molt important... 

19 FEBRER          CENTRE DE TITELLES DE LLEIDA
Xim  –  40 min
Xim és un petit ximpanzé, simpàtic i un pel en-
tremaliat que s’ha perdut. Juntament amb la 
seva cuidadora viatgen per tot arreu buscant a 
la seva família.

HORARI D’ACTUACIONS 
11 i 12.30 h

VENDA DE LOCALITATS 
ANTICIPADES
Del 19 de desembre de 2016 al 
17 de febrer de 2017
Horaris: de dl. a dv. de 10 a 15 h
Reserves: Centre de Titelles de Lleida 
Tel. 973 27 02 49

A TAQUILLA
Cada diumenge d’actuació
Lloc: CaixaForum Lleida
Horaris: de 10 a 13 h

PREUS 
7 € platea / 5 € amfiteatre

LLOC D’ACTUACIÓ
CaixaForum Lleida
Blondel, 3. 25002 Lleida

ORGANITZA
Centre de Titelles de Lleida
Plaça de l’Hort de Santa Teresa, 1.
25002 Lleida. Tel.: 973 27 02 49
www.titelleslleida.com
centre@titelleslleida.com

AMICS DE LA FIRA
Vols tenir descomptes per: 
Joc al Ninot, la Fira de Titelles, 
teatres amics d’arreu de 
Catalunya, activitats de Lleida... 
truca’ns i te n’informarem!

28a FIRA DE TITELLES DE LLEIDA
Tindrà lloc els dies 5, 6 i 7 de 
maig de 2017.


