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RECURSOS ESCÈNICS 

TEMPORADA FEBRER – JUNY 2015 
 
Conscients de la gran vàlua que cal donar en el disseny de eines 
pedagògiques per a l’escena, continuem apostant per una temporada que 
vagi més enllà de l’exhibició d’espectacles.   
 
AUDITORI EDUARD TOLDRÀ 
 
L’Auditori Eduard Toldrà vol complementar la seva proposta d’oferta familiar 
proposant un seguit d’activitats i/o tallers relacionats amb la programació i/o 
la música. Es vol plantejar com un espai de joc i diversió, però sempre amb un 
caràcter formatiu i/o educatiu. Les activitats van dirigides als infants, però a la 
vegada volen donar eines als pares i mares per a treballar la música amb els 
seus fills. 
 
TALLER de composició amb iPAD 
COMPOSA LA TEVA PRIMERA CANÇÓ AMB ‘TOC AND ROLL’ 
 

Dissabte 14 de març, de 10h a 14h 
Dirigit a un públic familiar: infants i pares i mares. 

 
TOC AND ROLL és la primera aplicació ideada perquè els nens puguin 
compondre les seves primeres cançons i desenvolupar la seva creativitat 
d'una forma fàcil, divertida i intuïtiva.  
 
Com si es tractés d'un estudi portàtil, TOC AND ROLL ofereix la possibilitat 
de barrejar diferents instruments en un multipistes virtual, afegir efectes, 
gravar la veu i compartir el resultat amb la resta del món. 
 
TOC AND ROLL està basat en 
l'educació pràctica i de coneixement 
del mitjà. Sense necessitat d'assistir a 
classes de solfeig, l'aplicació disposa 
d'un entorn en el qual descobrir d'una 
manera intuïtiva i molt ràpida com 
funciona el llenguatge musical, 
l'harmonia i el ritme, a més de ser una 
notable porta d'entrada a les eines de 
producció i a la creació musical a 
través de la tecnologia. En aquest taller 
podreu provar Toc and Roll i composar 
les vostres primeres cançons! 
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A més a més del taller de composició amb iPAD hi haurà altres tallers de 
creativitat, com reconeixement d’instruments i pintar-los i construcció 
d’instruments amb material de rebuig. 

 
Aquesta activitat està relacionada amb l’espectacle Versions Bàrbares, de 
la Bàrbara Van Hostenberghe, programat el diumenge 15 de març, a les 
18h a l’Auditori. 

 
 
 
AUDICIÓ /TALLER  
SESSIÓ BEATLES!  

 
Dissabte 16 de maig, a les 10:30h a l’Auditori Eduard Toldrà. 
Dirigit a un públic familiar: infants i pares i mares. 
 
Beatles de 0 a 5 anys? Beatles tota la vida!  Mitjançant jocs de falda, 
petites audicions, manipulació d’instruments, la ballaruca i la festa  amb la 
música dels Beatles com a motiu, ensenyarem a gaudir als nostres infants 
de la música. És addictiu: us en demanaran més a casa! 
Aquesta sessió servirà perquè els infants es diverteixin i aprenguin amb la 
música i perquè els pares i mares aprenguin eines per treballar-ho després 
a casa amb els infants. 
 
Aquest taller estarà 
dirigit per l’Escola 
de Música 
Freqüències, una 
escola de música 
local que ja fa molts 
anys que treballa la 
música amb infants 
de 0 a 5 anys i les 
seves famílies.  
 
Aquesta activitat està relacionada amb l’espectacle Bitels per nadons, de 
la companyia La Petita Malumaluga, programat el diumenge 17 de maig, 
a les 10:30, 11:30 i 12:30h a l’Auditori. 
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TEATRE PRINCIPAL 
 
S’han dissenyat tot un seguit de propostes que volen aportar un valor afegit a 
la temporada per tal que puguin exercir de plataforma per a la creació i la 
producció cultural local, i d’altra banda, esdevinguin un espai de formació.  Els 
nostres eixos són el coneixement, l’apropament a les obres i la interacció amb 
els artistes. 
 
PROJECTE PEDAGÒGIC per a alumnes de Secundària 
TOTS DANSEN. MERCAT DE LES FLORS 
 

Dijous 7 i divendres 8 de maig, a les 21h 
Dirigit a tots públics 
 
El principal objectiu del TOTS DANSEN és el d’apropar el llenguatge del 
moviment i la dansa contemporània al públic jove. Aquest projecte, 
adreçat a escoles d'ensenyament secundari,  va néixer al  Mercat de les 
Flors de Barcelona. Aquest any ja som adherits al Tots Dansen el Teatre 
Monumental de Mataró, el Teatre Auditori de Granollers, el Teatre Principal 
d'Olot i el Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú, amb el suport del 
consorci Transversal-Xarxa d'activitats culturals. 
 
Tots 
Dansen s’articula 
mitjançant 
la formació al 
professorat 
d’educació 
secundària, a càrrec 
del coreògraf Toni 
Mira, de la 
companyia Nats 
Nus, i el ballarí de la 
ciutat Lluís Pascual.  
Es presenta com una 
eina educativa pel 
professorat però 
sobretot s’introdueix com una vivència i experiència positiva, tan personal 
com col·lectiva. El procés de creació coreogràfica que es comparteix 
entre alumnes i professors, amb la supervisió artística del coreògraf i del 
ballarí, donarà com a resultat final un espectacle de dansa 
contemporània. 

 
Professors d'educació física i d’arts escèniques, conjuntament amb uns 160 
alumnes de 1er de Batxillerat de l’IES Manuel de Cabanyes i de 1er de 
Batxillerat artístic de de l’IES Dolors Mallafré, estan treballant durant 
gairebé mig any en aquest projecte. 
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Direcció artística: Toni Mira 
Ballarí-formador:Lluís Pascual 
Producció: Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú 
Organització i coordinació:  

 
 
 
 
 
 

Mercat de les Flors, Consorci Transversal-Xarxa d'activitats culturals, Teatre 
Monumental de Mataró, Teatre Auditori de Granollers i Teatre Principal 
d'Olot i Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú.  
 
Web 
Podeu veure el documental de Vallès Oriental Televisió on es mostra el 
procés de creació dels instituts participants de Granollers en l’edició del 
2013. 
http://votv.xiptv.cat/tots-dansen 

 
 
RECURS PEDAGÒGIC per a alumnes de Infantil i Primària 
LA MALETA DEL DAN DAN DANSA. MERCAT DE LES FLORS 

Dirigit a alumnes i professorat de Infantil i Primària  
 

A través d’un acord amb el Mercat de les Flors, des del Teatre Principal 
oferim a les escoles de Infantil i Primària de la ciutat la possibilitat de 
disposar d’aquesta maleta. Es tracta d’un recurs pedagògic que proposa 
unes activitats definides i recollides en un dossier i acompanyat de 
materials diversos que ajuden a potenciar la creativitat i la imaginació a 
l’aula, per edats i per cicles educatius. 
 

S’hi introdueixen 5 conceptes de 
dansa i s’acompanya d’unes 
activitats que es detallen per 
edats i per cicles educatius. Els 
principals objectius de la maleta 
són: entendre la dansa des d’una 
perspectiva lúdica, utilitzar el 
llenguatge del cos com una forma 
comunicativa i artística i poder 
comptar amb un criteri personal i 
fonamentat sobre la dansa. 
 
Per disposar de la maleta, cal posar-

se en contracte amb nosaltres a: 93 814 00 00 ext. 3176 / info@elprincipal.cat, de dl 
a dv de 9 a 14h. 
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ESCOLA DE L’ESPECTADOR 
TROBADA AMB LA ZARANDA. TEATRO INESTABLE DE ANDALUCÍA LA BAJA, 
companyia creadora de l’obra EL GRITO EN EL CIELO.  
 
Conduït per Maite Guisado, periodista de TVE especialista en arts escèniques. 

Diumenge 1 de març, després de 
la funció 
 
Una valuosa oportunitat de 
conèixer La Zaranda més d’aprop. 
De com s’ha consolidat en un 
llenguatge propi que ens apropa 
a la memòria i la reflexió. Aquesta 
formació de Teatro Inestable de 
Andalucía la Baja fa gairebé 
trenta anys que se la considera 

uno de los exquisitos malditos del teatro español. Alguns crítics l’han 
considerat una rara avis de la escena española, que no se casa con 
nadie, que no calla ante nadie, que su poética del desgarro (más bien del 
desgarrón) nunca llegó a los teatros comerciales. Rosana Torres, El País 

 
ESCOLA DE L’ESPECTADOR 
TROBADA AMB LLUÍS SOLER, actor de FEDRA. TEATRE ROMEA 

Dissabte 28 de març, a les 20h  
 

Racine compon en aquesta tragèdia un retrat profund, apassionant  i colpidor del 
desig i de la sexualitat femenines.  
Sergi Belbel  

 
Lluís Soler, que interpreta el 
personatge de Teseu, ens 
donarà les claus per apropar-
nos a aquesta tragèdia del 
dramaturg francès Jean 
Racine, que va publicar l’obra 
el 1677. 
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SUPORT A LA CREACIÓ ESCÈNICA 
NANOTEATRE. TEATRE DE MÍNIMS EN LLOCS INESPERATS 
Projecte d’arts escèniques dirigit a amateurs, estudiants i professionals 
del teatre. 

Divendres 6 i dissabte 7 de juny, a les 20h, 20:30h, 21h 
 

Càpsules de teatre per descobrir noves dramatúrgies en indrets inesperats 
de la ciutat. Nanoteatre respon al concepte de teatre de petit format en 
un ampli sentit de la paraula. Aquesta experiència, produïda pel Teatre 
Principal, que vam iniciar el 2013, ha volgut implicar els diferents sectors de 
l’escena vilanovina per crear 5 càpsules de teatre cadascuna que es 
representaran en diferents espais de la ciutat, tot creant un recorregut. Us 
proposem, doncs, un teatre de mínims per redescobrir tot el potencial 
teatral feta a casa nostra. 
 
El Teatre ha encarregat la dramatúrgia i direcció de les càpsules a 
creadors vilanovins que duran a terme les seves produccions amb actors i 
actrius professionals i amateurs de la ciutat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idea i producció: Teatre Principal 
Dramatúrgia i direcció: Pau Escribano, Susanna Garcia-Prieto i Josep M. 
Teixell 
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MÉS INFORMACIÓ sobre la temporada: 
 

www.elprincipal.cat 
 
 
 
 
 

 
 

www.auditoritoldra.cat 
 
 
 
 
 

 
Telf. 93 814 00 00, ext. 3176 

Taquilles del Teatre, dissabtes de 17 a 20h 
 

 
 
 
 

 
 

PREMSA: 
 

www.auditoritoldra.cat 
www.elprincipal.cat 

Telf. 93 814 00 00, ext. 3176 
 
 
 
 
 
 
 

BENVINGUTS A LA NOVA TEMPORADA FEBRER-JUNY 2015. 
 US HI ESPEREM! 

 


