ESPECTACLES
FAMILIARS
Abril i maig de 2021

La Casa Elizalde

Centre Cultural La Casa Elizalde

ESPECTACLES FAMILIARS
Diumenges a les 12 h

LE VOYAGE
25 d’abril

Jam – clown
Una vida quotidiana: feina, família, lleure.. Però, de cop i volta esclata el conflicte. Sense
saber per què, hi ha qui es baralla, hi ha qui mor, hi ha qui ha de fugir. Fugir de la
normalitat, d’una normalitat trencada, i emprendre un gran viatge cap allí on s’espera
que els somnis es podran fer realitat. Una obra amb moltes lectures per a totes les
edats que tracta el fenomen dels refugiats amb delicadesa, humor i respecte.
Recomanat per a tots els públics.
L’espectacle es realitzarà al pati de La Casa Elizalde.

ADEU PETER PAN
9 de maig

Festuc teatre – titelles
A la Maria, una nena amb molta imaginació, li encanten els contes i aventures que li
explica el seu avi, amb el qual passa totes les tardes jugant a ser Peter Pan. Però de
sobte, una nit, els nens perduts s’enduran la Maria de la seva habitació cap al País
de Mai Més. Aleshores, les aventures les viurà en primera persona. Una història molt
tendra en la qual es plasma una realitat actual: el vincle entre els infants i els seus avis,
i a més, la manera com els pares gestionen aquestes noves relacions familiars.
Recomanat per a infants a partir de 4 anys.
L’espectacle es realitzarà al pati de La Casa Elizalde.

Preu de l’entrada: 3 €. Aforament limitat.
Ús de mascareta obligatori.
Compra les teves entrades a través de casaelizalde.com
Es mantindrà distància de seguretat entre localitats.
No es permetrà l’entrada un cop començat l’espectacle.
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De dilluns a divendres
de 9 a 21h

Passeig de Gràcia - L2, L3 i L4
Diagonal- L3 i L5
Provença
Pg. de Gràcia
7, 22, 24, 39,
47, B-24, H10 i V17
C. Bruc amb C. Aragó
Equipament parcialment accessible

Districte de
l’Eixample
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