
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ,
INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

26 DISSABTE
18.00 h Tocatico-tocatà. Assaig obert. 
Per a nadons de 0 a 5 anys. Aforament limitat a 90 
persones. Durada 30 minuts.

27 DIUMENGE
11.00 h Taller familiar: Som pintors ibers
Els xiquets i xiquetes aprendran les dos formes per a fer objectes de ceràmica (ceràmica 
feta a mà i ceràmica feta amb el torn del terrissaire), les seues formes, la seua temàtica 
(geomètrica o figurativa) i com pintaven.
De 6 a 10 anys. Taller en valencià. Durada: 1 hora. Places limitades que es poden reservar 
prèviament. 

11.00 h Tocatico-tocatà. Assaig obert. 
Per a nadons de 0 a 5 anys. Aforament limitat a 90 persones. Durada 30 minuts.

12.00 h Tocatico-tocatà. Assaig obert. 
Per a nadons de 0 a 5 anys. Aforament limitat a 90 persones.

DESEMBRE

3 DISSABTE
18.30 h Factoría Los Sánchez i Imaginary 
Landscape Factory presenten Xup-xup. 
Alguna cosa està fent xup-xup dins l'olla. Un so? Una 
mà? Un peu? O una rialla amb olor de préssec? Què 
passa si posem una mica de julivert amb música de 
Bach? Umm... alguna cosa està fent xup-xup. 
Un espectacle per a xiquets de 0 a 5 anys. Durada 
30 minuts. Preu entrada: 3 €. Organitza: Assoc. 
Cultural Diabolus. Venda anticipada d'entrades a la 
llibreria Mulet.

4 DIUMENGE
12.00 h Factoría Los Sánchez i Imaginary Landscape Factory presenta 
Xup-xup. 
Un espectacle per a xiquets de 0 a 5 anys. Durada 30 minuts. Preu entrada: 3 €. 
Organitza: Assoc. Cultural Diabolus. Venda anticipada d'entrades a la llibreria Mulet.



19 DISSABTE 
18.00 i 19.15 h Blue Mango presenta 
Three little pigs
La Stella torna per explicar-nos la història clàssica de The 
Three Little Pigs. Amb música, cançons, humor i imatges 
molt dinàmiques. Coneix la Lucy, en Tom i en Ben, tres 
porquets molt diferents, i el seu enemic més gran, en 
‘Wolfie Brown’.
De 2 a 8 anys. Espectacle en anglès. Places limitades que 
es poden reservar prèviament. 

20 DIUMENGE
11.00 h Taller familiar: Ceramistes del neolític
En aquest taller s'explicarà la importància que va tenir la ceràmica com un dels avanços 
més importants per als nostres ancestres. La ceràmica no només va rebre una utilitat 
domèstica, sinó que també va jugar un paper molt important al món religiós.
De 2 a 8 anys. Taller en valencià. Durada: 1 hora. Places limitades que es poden reservar 
prèviament. 

12.00 h Engrata Cia de Teatre presenta Caca
Pupetes i Fideu s'han quedat tancats en el bany. A partir 
d'eixe moment serà tota una aventura anar a buscar la 
clau (el pom de la porta) que els tornarà la llibertat. En 
aquest viatge lluitaran amb els seus temors i es faran 
amics d'uns personatges molt divertits. 
D'1 a 8 anys (edat recomanable, poden assistir de totes les 
edats). Espectacle en valencià. Durada: 50 minuts. Places 
limitades que es poden reservar prèviament. 

25 DIVENDRES  
Tocatico-tocatà, work in progress
Factoría Los Sánchez i Imaginary Landscape Factory ens mostren com es gesta un 
espectacle, des de dins. I us conviden a participar-hi. Tocatico-tocata (Santos per a 
nadons) és un espectacle amb música de Carles Santos que s'estrena al teatre 
Municipal de Benicàssim l'11 de febrer de l'any 2017.

18.00 h No anem bé. Surt un vaixell cap al Mucbe. 
Públic familiar. Sortida des de la Pl. de la Constitució.

12 DISSABTE
18.00 i 19.00 h Sandra Rossi 
presenta Mà i manetes
Quantes i quantes coses es poden fer amb 
les mans! Moixaines, sons, picar, agafar i 
llençar coses... Les mans són en si mateixes 
una descoberta que ens obre la porta a tot 
un món de possibilitats!
Una petita història sensorial per als més 
petits.
De 0 a 4 anys (edat recomanable, poden 
assistir de totes les edats). Espectacle en 
valencià. Places limitades que es poden reservar prèviament. 

13 DIUMENGE
11.00 h Taller familiar de Van Gogh. 
Amb diferents tècniques pictòriques, els més menuts de la casa podran apropar-se i 
conèixer millor a aquest conegut artista. 
De 2 a 10 anys. Taller en valencià. Durada: 1 hora. Places limitades que es poden reservar 
prèviament. 

12.00 h DANI MIQUEL presenta 
Musiqueries, més musiqueries i de 
Vinaròs a Oriola
Aquest concert està ple d’arrels com 
La Masereta, La xata merenguera, Serra 
de Mariola o Les pometes, d’arbres com 
Cigronet, La cançó dels colors o Joan Petit 
i de fruits com El poema al sol i a la lluna. 
També hi trobem tota una declaració 
d’estima al nostre país amb Parla valencià, 
a més d’una necessitat, una urgència, 
amb Marieta, Marieta, un homenatge als 
protagonistes de terror de l’imaginari 
valencià i amb Mare hui què dinem?, trobem Feliu que entropessa amb la realitat de 
la vida moderna.
Per a tots els públics. Espectacle en valencià. Lloc: plaça del Convent 

NOVEMBRE Totes les activitats, que seran gratuïtes excepte l'espectacle Xup-xup, es poden concertar prèviament 
al telèfon 964 460448 o bé al correu electrònic: correu.mucbe@ajuntamentdebenicarlo.org
Organitza: Regidoria de Cultura. Mucbe


