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FESTIVAL INFANTIL DE

TEATRE KACU MENSI

DATA: DS. 30 I DG. 31 DE MAIG.

LLOC: DIVERSOS ESPAIS DE

MONTMELÓ (VALLÈS ORIENTAL).

PREU: ESPECTACLES GRATUÏTS. DINAR

POPULAR: 3€. EDATS: DE 0 A 16

ANYS. WEB: www.kacumensi.cat

musical també arriben Els
tres porquets de Veus Veus
i la comèdia de faules Les
princeses també es tiren pets.
Entre funció i funció, els petits
podran pintar-se la cara a la
sala de maquillatge situada
als jardins o interactuar amb
els jocs del PackMenuts. En

la mateixa línia, hi haurà els
jocs tronats del professor
Crespin, que s’instal·larà al
carrerMajor de la localitat,
per on també circularan
les immenses criatures
llegendàries deMés enllà del
bosc. Altres espectacles de
carrer que no caldrà deixar

Montmeló dóna la benvinguda
a pallassos, titelles, mags, mú-
sics, actors i artistes de tots els
gèneres al Festival de Teatre
Infantil de l’Associació Kacu
Mensi. En la seva tercera edi-
ció, la cita es consolida com
un aparador de les arts escè-
niques per a tots els públics
amb un total de 28 espectacles
gratuïts que transformaran el
poble del motor en un gran te-
atre a l’obert. Com a novetat,
s’han convidat tres companyi-
es emergents i s’incorporen
més peces per a públic juvenil.

Una oferta variada

La Torreta, una antiga torre
d’estiueig equipada amb sala
polivalent, jardins i auditori
a l’aire lliure, és el punt de
trobada de bona part dels
espectacles, que es mouen en
diverses disciplines com el
teatre interactiu, el musical,
la màgia, les ombres o els
contes. Per la Sala Polivalent
passaran personatges clàssics
com Peter Pan, la Caputxeta
i Phileas Fogg, que reviuran
les seves aventures amb
moltes cançons. A ritme de
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Teatre a escena

Tots els muntatges pertanyen a companyies associades a KacuMensi, un grup que promou les arts escèniques per a famílies.

passar són el joc de caixes del
pallasso Trinxeta i el carro
d’històries d’Una carretada
de contes. De fet, les rondalles
tindranmolta presència al
FITKAM gràcies a obres com
Contes x conviure, Canta’m un
conte i Les supertietes. Tampoc
hi faltarà la música, que
arriba de la mà de la batucada
Explosión, els actors del Cafè
de la Granota i les petites
aventures d’El gegant que
baixa de la muntanya.

De bebès a adolescents

El Casal d’Avis acull dues
propostes per als més

petits: Núvols, un espectacle
sonor on els elements de
la natura es personifiquen
amb la percussió, i Piu-piu,
sobre les primeres passes
d’uns pollets que aprenen
hàbits quotidians. D’altra
banda, els majors de 3
anys es recrearan amb les
ombres corporals de Nona
Umbert i Xavier Basté a
Mans i es divertiran a Quin
desastre d’espectacle, una
peça de teatre interactiu
on els espectadors han de
salvar la situació d’una
companyia en crisi. L’humor
més esbojarrat, trepidant i
absurd es cita al Teatre de
l’Agrupa amb El pot de les
potingues i GagsonTrix,
un xou frenètic pensat per
al públic jove, una de les
apostes de l’edició d’enguany.
Finalment, els jardins de la
Torreta alberguen, diumenge
a la tarda, el dinar popular i la
cercavila dels germans Freak-
Frac, que escalfaranmotors
per al concert de cloenda
a càrrec d’El Pot Petit i la
Melmelada Band, que posaran
punt final a la festa amb dansa,
humor i música en directe.
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