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familiar que apropa la dansa
contemporània als més petits
de la casa.

Aventura marítima
Prenent com a punt de par-
tida lamitologia clàssica i les
històries nascudes alMediter-
rani,Bleu! explica la trobada
entre unmariner i una nimfa
delmar. Tot comença quan ella
deixa caure una perla almar
que ell ha de trobar. A partir

d’aquí, el mariner inicia un vi-
atge ple d’aventures, solcant
elMediterrani i caient als
fonsmés profunds.
Aquesta expedició màgica

estarà en tot moment guiada
per les estrelles, que actuaran
de fil conductor al llarg d’un
viatge en què el protagonis-
ta i els espectadors descobri-
ran totes les cares del mar, des
de les aigües tempestuoses i la
fúria dels vents fins als habi-

tants marins i la seva música.
La posada en escena i la tra-

ma estan pensades per perme-
tre la participació dels nens.
En petits grups, els infants
podran interactuar amb els
dos ballarins i amb els objec-
tes, imatges i sons que s’aniran
projectant al tapís central, un
escenari en forma d’illa perdu-
da en constant moviment.

Teatre immersiu
L’ús de les noves tecnologies
i la creació d’un escenari im-
mersiu on l’espectador és part
integral de l’obra són el segell
distintiu de TPO (Teatro di Pi-
azza o d’Occasione), una com-
panyia fundada l’any 2002 a
Prato, a la Toscana. Des dels

El Mercat de les Flors enceta
la seva temporada de dansa
infantil amb Bleu!, un espec-
tacle dedicat al mar Medi-
terrani, bressol de la civi-
lització, l’art i la mitologia
grecoromana. Aquesta pro-
ducció italiana arriba final-
ment a Barcelona per estre-
nar una nova edició del Dan
Dan Dansa, el popular cicle

‘BLEU!’ ESTRENA EL CICLE DE DANSA AL MERCAT DE LES FLORS

JAMES BEGG

Mar de danses
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seus inicis, els membres de
TPO han treballat per al pú-
blic infantil, fusionant el tea-
tre, la dansa i les arts visuals
en un únic espai. Bleu! ha estat
produïda per a l’esdeveniment
Marsella Capital de la Cultu-
ra Europea 2013, amb la col-
laboració del teatreMetasta-
sio a la Toscana i el Mercat de
les Flors de Barcelona.

Més dansa
La pròxima cita amb la dansa
per als infants serà almes de
març ambOrigami, unmun-
tatge de la companyia Àngels
Margarit en què quatre balla-
rins juguen i ballen al compàs
d’una sèrie d’objectes, llums i
ombres. El cicleDanDanDan-
sa clourà els dies 5 i 6 d’abril
ambun producció francesa
de la CompagnieNonNova.
L’après-midi d’un foehn és un
conte visual per a nens i nenes a
partir de 5 anys on un tornado
artificial dóna vida a un ballet
de nimfes de plàstic, orques-
trat per una actriu-titellaire. La
música deClaudeDebussy posa
ritme a la coreografia original
de PhiaMénard interpretada
per ballarins de plàstic propul-
sats dins de corrents d’aire.

DAN DAN DANSA: BLEU!

DATA: DS., A LES 12 I 18H; DG., A LES
12 I 17H. DEL 8 AL 23 DE FEBRER. LLOC:
MERCAT DE LES FLORS. C/ LLEIDA, 59.
BCN (SANTS-MONTJUÏC). METRO: POBLE
SEC (L3). EDATS: A PARTIR DE 4 ANYS.
TEL.: 932 562 600. PREU: 8€. WEB:
WWW.MERCATFLORS.CAT.

TEMPESTA DE DANSA

A la Fundació Joan Miró s’hi

exposen obres d’art, però aquest

diumenge els nens i nenes hi po-

dran inventar el seu museu ideal.

Primer, faran una passejada per

l’edifici per descobrir com i per què

el van pensar d’aquesta manera.

Un cop al taller, i amb l’ajuda dels

monitors, construiran la maqueta

d’un nou museu que serà la suma

de les peces que hauran triat, amb

el terra, les parets i la llum que

millor s’adapti al seu gust.

ELMUSEU IDEAL. FUNDACIÓ JOAN

MIRÓ. PARC DEMONTJUÏC, S/N. BCN

(SANTS-MONTJUÏC). METRO: PARAL·LEL

(L2, L3) I FUNICULAR DEMONTJUÏC.

TEL.: 934 439 479. HORARI: DG. 9, 16 I

23 DE FEBRER, D’11 A 13H. PREU: 4€

(INDIVIDUAL), 3€ (FAMILIMIRÓ) I 3€

(AMICS DE LA FUNDACIÓ). EDATS:

A PARTIR DE 5 ANYS. WEB:

WWW.FUNDACIOMIRO-BCN.ORG.

PENSAMENTS IL·LUSTRATS

El Flic Festival continua el seu

periple per terres gironines amb

una convidada ben especial: la

il·lustradora i escriptora alemanya

Jutta Bauer (Hamburg, 1955).

La guanyadora del Premi Nacional

de Literatura Infantil d’Alemanya

i del Hans Christian Andersen

d’Il·lustració oferirà un taller

d’il·lustració per a nens i nenes

de 7 a 12 anys. El seu estil i la

seva narrativa enginyosa i subtil

fan d’ella una autora molt estima-

da per grans i petits.

TALLER D’IL·LUSTRACIÓ AMB JUTTA

BAUER.MUSEU DEL CINEMA DE GIRONA.

C/ SÈQUIA, 1. GIRONA (GIRONÈS).

METRO: RENFE GIRONA. TEL.: 972 412

777. HORARI: DC. 12 DE FEBRER, A LES

17H. PREU: 20€. EDATS: DE 7 A 12 ANYS.

WEB:WWW.FLICFESTIVAL.COM.

HISTÒRIES DE PAPER

El kamishibai és una tècnica de

narració de contes típica del Japó

que consisteix en la successió de

làmines amb dibuixos a través d’un

teatret de fusta. Aquest diumenge,

Clara Ribatallada oferirà una sessió

de contacontes seguint aquesta

tècnica que combina la màgia de

les paraules amb l’encant de les

imatges. Els petits espectadors

tindran la sensació de ser en un

teatre, on els dibuixos es mouran

al ritme de la narració.

CONTES AMB KAMISHIBAI. EL CORTE

INGLÉS. PORTAL DE L’ÀNGEL, 23. BCN

(CIUTAT VELLA). METRO: CATALUNYA

(L1, L3). TEL.: 932 175 600 (TRIVIUM

GESTIÓ CULTURAL). HORARI: DS.

8/2, A LES 12.30H. PREU: ENTRADA

GRATUÏTA. EDATS: TOTES LES EDATS.

WEB: WWW.TRIVIUMGC.COM.

TALLER DE PIZZES

La xef dels nens, Eulàlia Fargas, pro-

posaaquest dissabte alMercat de la

Boqueria una suculent recepta. Es trac-

ta d’un taller d’elaboració depizzes,

onels joves aprendrana fer lamassa i

personalitzaran la pizza al seugust, res-

pectant els productes de temporada. A

mésdedivertir-se a la cuina, els petits

cuiners faranun tombper les diferents

parades delmercat per conèixer d’on

provenenels ingredients quemengen

cadadia. Enacabar l’activitat, s’endu-

rana casa la receptadel dia i podran

oferir un tros depizza als pares imares.

El taller de cuinaper adolescents

tambéobrirà aquest divendres, de

18a20h, ambunmenúabasede sal-

tat debolets i pastissets demató.

CUINAPERANENS.AULADE CUINA.

EDIFICI DE DIRECCIÓ, 3A PLANTA.MER-

CAT DE LA BOQUERIA. RAMBLA, 91.

BCN (CIUTAT VELLA). LICEU (L3). TEL.:

616976893 (INFORMACIÓ I RESER-

VES). HORARI: DS. 8/2, D’11A13H.

PREU:25€ (TALLER INDIVIDUAL),

60€ (PAQUETDE TRES TALLERS).

EDATS: DE5A12ANYS.WEB:

WWW.CUINAPERNENS.COM.

agenda

Posada en escena de ‘Bleu!’ al Mercat de les Flors.


