Bocabadats
De por!
XX Cicle de
Teatre Familiar
Música, teatre, tallers, contacontes,
activitats per a xiquets, xiquetes,
pares, mares... tots els de casa!

BENICARLÓ

OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE

2019

Del 19 d’octubre
al 30 de novembre

Boca
badats
Bocabadats és un
programa dirigit
especialment a la franja
d’edat de 0 a 4 anys, encara
que són espectacles per a
gaudir en família, on totes
les edats tenen cabuda.
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19

DISSABTE
d’octubre

DISSABTE
d’octubre

27

DIUMENGE
d’octubre

Trobadorets presenta
A xalar!

La companyia Fes-t’ho Com Vulguis presenta
Cuida’l

Maduixa Teatre presenta
Müllier

Grup de música familiar en
valencià. Si teniu ganes de cantar,
si teniu ganes de ballar, si teniu
ganes de xalar... vos esperem!

Espectacle basat en l’obra i el pensament de l’artista vienès Hundertwasser. Dos
personatges es troben en un espai indeterminat suggeridor de camins de somnis. De
seguida es veuran immersos en un món d’estímuls i transformacions que els portarà per
camins de descoberta, joc i experimentació. La neu, la llar, el vaixell a tota vela, el fons
marí, la natura, la tendresa d’una abraçada però també la inquietud de trobar-se sol.
«Tot és aquí perquè siguem feliços a la terra.» Hundertwasser.

Mulïer és un espectacle de dansa sobre xanques interpretat
per cinc ballarines. Un muntatge on intervenen els límits
físics amb la dansa i l’equilibri, el moviment i la poesia o la
força i les emocions. A més, és un homenatge a totes les
dones que durant segles i segles d’opressió han lluitat i
segueixen lluitant per mantenir viu el seu jo salvatge, i que
reclamen el seu dret de ballar i córrer lliurement per la nostra
societat.

Hora: 18.00 hores.
Durada: 75 minuts.
Lloc: Plaça del Mucbe.
Edat recomanada: Per a tots els
públics.
Espectacle gratuït, no cal inscripció.
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Hora: 18.00 i 19.00 hores.
Durada: 35 minuts.
Lloc: Mucbe.
Edat recomanada: De 2 a 6 anys.
Espectacle gratuït. Places limitades amb inscripció prèvia: tel. 964 460 448 o
correu.mucbe@ajuntamentdebenicarlo.org.

Hora: 12.00 hores.
Durada: 40 minuts.
Lloc: Jardins del Mucbe.
Edat recomanada: Per a tots els públics.
Espectacle gratuït, no cal inscripció.
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DISSABTE
de novembre

Maduixa Teatre presenta
LÙ
LÙ significa «camí» en xinés tradicional. LÙ combina la dansa,
l’enginy i l’audiovisual. Aquest espectacle parla sobre el poder
de la creativitat i la imaginació com a forma d’evasió davant la
crueltat i la duresa de la vida. Les nostres protagonistes viuen en
un lloc envoltat de terra i pobresa. Treballen i treballen al camp
sense descans i, per tal de sobreviure, han convertit la seua feina
en joc. I és que… és impossible prohibir a un xiquet que jugue.
Hora: 18.00 i 19.00 hores.
Durada: 40 minuts.
Lloc: Mucbe.
Edat recomanada: A partir de 4 anys.
Espectacle gratuït. Places limitades amb inscripció prèvia: tel.
964 460 448 o correu.mucbe@ajuntamentdebenicarlo.org.
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TALLERS
DIDÀCTICS
Tallers familiars gratuïts. Places
limitades amb inscripció prèvia al
Mucbe: telèfon 964 460 448 o
correu.mucbe@ajuntamentdebenicarlo.org

16

DISSABTE
de novembre

Titelles Pamipipa presenta
El drac màgic
Sabeu quin secret amaga la platja? I el llac, el prat florit, el camp
de blat i la mar? Doncs que hi ha animalons per tots els racons.
El drac màgic és un espectacle de titelles i música en viu per
a mirar i escoltar cançons i per a relligar històries a través de la
música.
Hora: 18.00 i 19.00 hores.
Durada: 40 minuts.
Lloc: Mucbe.
Edat recomanada: De 0 a 4 anys.
Espectacle gratuït. Places limitades amb inscripció prèvia: tel.
964 460 448 o correu.mucbe@ajuntamentdebenicarlo.org.
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30

DISSABTE
de novembre

La companyia Paraules d’Aire presenta
Natura
Natura és una porta oberta al cor del nostre planeta. Una
finestra on aturar-se a observar la bellesa. Un oasi on descansar
del ritme frenètic de la vida i omplir-se d’emocions.
De la mà dels personatges farem un viatge per les quatre
estacions de l’any. Un viatge d’olors, de colors, de sensacions.
Titelles, ombres, i altres sorpreses ens ajudaran a endinsar-nos
en un món màgic i bonic. Molt bonic.
Hora: 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 hores.
Durada: 20 minuts.
Lloc: Mucbe
Edat recomanada: De 2 a 8 anys.
Espectacle gratuït. Places limitades amb inscripció prèvia: tel.
964 460 448 o correu.mucbe@ajuntamentdebenicarlo.org.

OCTUBRE
DISSABTE 5

Taller de màscares mexicanes
«Coneixem les Catrines»
Hora: 17.00 hores.
Lloc: Mucbe.
Edat recomanada: De 2 a 12 anys.

DISSABTE 19

Taller de dibuix transparent
«Pintem amb cera blanca i aquarel·les»
Hora: 17.00 hores.
Lloc: Mucbe.
Edat recomanada: De 2 a 10 anys.

DISSABTE 26

Taller de collage «Formes i colors»
Hora: 17.00 hores.
Lloc: Mucbe.
Edat recomanada: De 2 a 10 anys.

NOVEMBRE
DISSABTE 9

Taller de dibuix 3D «El nostre dibuix surt del paper»
Hora: 17.00 hores.
Lloc: Mucbe.
Edat recomanada: De 6 a 12 anys.

DISSABTE 16

Taller de penjolls de plàstic màgic «Frida Kahlo»
Hora: 17.00 hores.
Lloc: Mucbe.
Edat recomanada: De 3 a 12 anys.

DISSABTE 23

Taller de tàngram «Fem un tàngram i creem formes
amb ell»
Hora: 17.00 hores.
Lloc: Mucbe.
Edat recomanada: De 3 a 10 anys.

DISSABTE 30

Taller de retrat «Dibuixem el nostre acompanyant»
Hora: 17.00 hores.
Lloc: Mucbe.
Edat recomanada: De 5 a 12 anys.

DESEMBRE
DISSABTE 14

Taller de penjolls de plàstic màgic «Olga Rózanova»
Hora: 17.00 hores.
Lloc: Mucbe.
Edat recomanada: De 3 a 10 anys.
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Nit del 31 d’octubre
i 1 de novembre

De
por!
«De por!» és una activitat al voltant de la
tradició de contar històries a la vora del
foc i, més concretament, per Tots Sants,
històries fantàstiques, de monstres
o espantacriatures que, antigament,
atemorien els nostres iaios. Volem
fer un viatge a eixos temps, a eixes
tradicions i per què no, recuperar-les
davant d’altres tradicions més noves
que les estan fent desaparéixer.
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31

DIVENDRES
de novembre
Dia de Tots Sants

Visita guiada «Els
bandolers benicarlandos»

Ai, quina temor! Contes de por i misteri per a xiquets
i xiquetes

Als s. XVI i XVII Benicarló va ser
escenari d’històries de bandolers,
que coneixerem de la mà de
l’historiador Joan Ferreres i Nos
qui, en la foscor de la nit, ens
acompanyarà pels carrers del centre
de la ciutat, contant-nos qui eren
en realitat estos roders i quins van
ser els seus crims, per a alguns, o
proeses, per a altres.
Hora: 22.00 hores.
Durada: 45 minuts.
Lloc: Sortida de davant de la porta de
l’Ajuntament.
Edat recomanada: Públic adult.
Activitat gratuïta, amb inscripció
prèvia al Mucbe (telèfon 964 460 448
o correu electrònic: correu.mucbe@
ajuntamentdebenicarlo.org).
Geroni Gil, lo Sarrut. Famós bandoler
del Maestrat del segle XVII.
Dibuix: Joan Carles Ronchera Castell
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DIJOUS
d’octubre
Nit d’Ànimes

Xiquets i xiquetes, voleu passar un poquet de temor amb històries de gegants,
fantasmes, bruixes i encantades? Doncs no podeu perdre-vos els contes que tenen
amanits per a vosaltres els fantàstics contadors d’històries Carles Cano, Almudena
Francés i Tània Muñoz.
No patiu que anireu acompanyats pels nostres espantacriatures, les Feres de
l’Estel del Collet. També vindrà amb nosaltres la batucada dels Fenòmens.
Hora: 18.00 hores.
Durada: 1:15 h.
Lloc: Sordida de la Capella del Mucbe. Recorregut: Mucbe – Ajuntament – Edifici Gòtic.
Edat recomanada: De 5 a 9 anys.
Activitat gratuïta, amb inscripció prèvia al Mucbe (telèfon 964 460 448 o correu
electrònic correu.mucbe@ajuntamentdebenicarlo.org).

Ai, quina temor! Contes de por i misteri per als més
grandets
Els contes de por no només són per a xiquets i xiquets. Si voleu saber el que és la
por, vos esperem a la sessió de contes de por i misteri a càrrec dels narradors Carles
Cano, Almudena Francés i Tània Muñoz. Vinga, valents i valentes, atreviu-vos...
Hora: 22.00 hores.
Durada: 1:15 h.
Lloc: Edifici Gòtic.
Edat recomanada: Públic adult.
Activitat gratuïta, amb inscripció prèvia al Mucbe (telèfon 964 460 448 o correu
electrònic correu.mucbe@ajuntamentdebenicarlo.org).
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26, 27 i 28
de desembre

XX
Cicle de
Teatre
Familiar
El Cicle de Teatre Familiar
és ja un clàssic de la
programació de Nadal
benicarlanda. Un any mes
tota la família podrà gaudir
dels millors espectacles
del teatre infantil i juvenil
de la temporada teatral.
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27

DIVENDRES
de desembre

La companyia L’Home
Dibuixat presenta
Sabates noves
Un xiquet estrena sabates i se’n
va al riu a berenar. Pel camí,
descobreix el món que l’envolta:
carrers, cases, paisatges, persones
i animals. Les seues sabates van
acumulant experiències i ell, a poc
a poc, creix.
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DIJOUS
de desembre

La companyia L’Horta Teatre presenta
Horta
Joana i Esther ja ho tenen tot a punt, és el moment de
despertar la terra i començar el cicle. Els seus iaios els han
ensenyat com fer-ho, ara elles ho compartiran amb els més
menuts: preparar la terra, plantar, regar… Arromangueu-vos
i connecteu tots els sentits perquè hi ha molts secrets per
descobrir sota la terra d’HORTA!
Hora: 17.00 i 19.00 hores.
Lloc: Auditori Pedro Mercader.
Edat recomanada: De 3 a 6 anys.
Entrada donatiu: 2 euros.
Aforament: 80 persones per funció.
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Hora: 17.00 i 19.00 hores.
Lloc: Auditori Pedro Mercader.
Edat recomanada: A partir de 3 anys.
Entrada donatiu: 2 euros.
Aforament: 100 persones per funció.

28

DISSABTE
de desembre

La companyia El Pont
Flotant presenta
Les 7 diferències
Coneixes algú que ha arribat nou a
l’escola o al barri? Saps per què ha
vingut o si parla alguna altra llengua?
Potser encara no t’has atrevit a
preguntar-li-ho… O ets tu qui ha
arribat nou? Qui no s’ha sentit alguna
vegada diferent! En Les 7 diferències
descobrirem que, quan coneixes algú,
esdevé tan diferent com tu.
Hora: 19.00 hores.
Lloc: Auditori Pedro Mercader.
Edat recomanada: A partir de 5 anys.
Entrada donatiu: 2 euros.
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