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Circ d’ombres
en anglès

+ RECOMANEM

La titellaireMercè Framis

arriba a la Sala Fènix amb un

espectacle intimista pensat per

familiaritzar els mésmenuts

amb la llengua anglesamitjan-

çant ombres, paraules, sons,

ritmes i cançons. Al llarg de 45

minuts, els petits espectadors

gaudiran d’un recull de cançons

en anglès emmarcades en

el llenguatge del circ i en un

ambient juganer i relaxant. El

muntatge compta amb una

posada en escenamolt visual

i sonora en què les figures es

mouen al ritme de lamúsica,

cosa que desperta en els infants

els sentits de la vista i l’oïda i

les emocions. Mentrestant,

els menors de 3 anys podran

conèixer els habitants de la

selva seguint les aventures

dominicals d’en Ximpa (dg.,

a les 11h), un simpàtic mico

de peluix que viu en un indret

ple de colors i juga amb els

seus amics en plena llibertat.

Miquel del Olmomanipula

aquests animalons al ritme de

la música de Pep Boada.

EL PETIT CIRC. SALA FÈNIX.

C/ RIERETA, 31. BCN (CIUTAT

VELLA). DS. I DG., A LES 17H.

PREU: 8€ (TAQUILLA) I 6,40€

(PREU WEB). EDATS: A PARTIR DE

2 ANYS. www.salafenix.com

Any 2222. La llum del sol ja
no arriba a la terra a causa del
canvi climàtic i el planeta s’ha
quedat completament a les
fosques. Enmig d’aquesta ne-
gror, apareixen uns divertits
robots nodrits de rajos solars
que donen una espurna d’es-
perança a la humanitat i, so-
bretot, als més petits.
Amb aquest argument ar-

renca BR2, el xou futurista
de Brodas Bros. que omplirà
de color i notes de hip-hop el
Teatre Coliseum. És una cita
única que ofereixen els ba-
llarins d’aquesta companyia
de dansa urbana aprofitant la
seva estada al teatre amb mo-
tiu de Concierto Concepto (en
cartell fins diumenge).

Llum, música i ball

Damunt l’escenari hi haurà
quatre ballarins, els germans
Pol i Lluc Fruitós i Clara i
Berta Pons, els quals, vestits
de robots, faran vibrar els in-
fants amb els seus moviments
retrofuturistes i gestos diver-
tits. Un espectacular joc de
llums fluorescents i projecci-
ons estan al servei d’una core-

J. BEGG

ELS ROBOTS LLUMINOSOS DE BRODAS BROS. VISITEN AQUEST DIUMENGE EL TEATRE COLISEUM

Visió futurista a ritme de hip-hop

Els robots de Brodas Bros. animaran lamainada amb el seu fascinant joc de llums i moviments.

BRODAS BROS.: ‘BR2’

DATA: DG. 15 DE MARÇ, A LES 12H.
LLOC: TEATRE COLISEUM. GRAN
VIA DE LES CORTS CATALANES, 595.
BCN (EIXAMPLE). PREU: 18€. WEB:
www.brodasbros.com

ografia original que demostra
que, efectivament, els robots
també saben ballar.
El muntatge BR2 es va pre-

sentar a Barcelona a final
del 2013 amb motiu del So-

narKids. La companyia tam-
bé s’encarrega d’animar la
propera Mostra de Teatre
Infantil i Juvenil d’Igualada,
on, el 26 d’abril, presenta l’es-
pectacle inaugural.


