Mostra d’espectacles infantils a Formentera per animar les festes als més petits
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El Consell Insular de Formentera, a través de l’àrea de Cultura, porta durant les Festes de
Nadal la X edició de la Mostra d’Espectacles Infantils, que durant els pròxims dies 18 i 28 de
desembre i 5, 7 i 8 de gener, oferirà una variada oferta per amenitzar les vacances
nadalenques del més petits i petites.

'Volen Volen'
Dedicada als mes petits, Volen Volen de la Cia Mariantònia Oliver és l’encarregada d’inaugurar
el cicle el proper diumenge 18 de desembre a les 17.30 h a la Sala de Cultura.
Volen Volen
fa ús de la dansa i del circ per desenvolupar un llenguatge sense paraules basat en la
manipulació d’objectes i el moviment. Un joc coreogràfic càlid i proper als més petits, un joc que
es fon com un conte melòdic, un esclat d’imatges poètiques amb un únic objectiu: l’estímul de
l’emoció dels infants.

Volen Volen... no és una finestra a través de la qual els infants tenen la possibilitat d’observar,
sinó que és una finestra que convida a botar, a entrar-hi, a participar. Mariantònia Oliver, amb
més de 20 anys interpretant dansa, és directora i coreògrafa de Cia Mariantònia Oliver i
professora al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears.

'Quina pescada'
La Mostra continua amb l’espectacle Quina Pescada! de la companyia menorquina
DOSNOUDOSMIL, una obra de pallassos per a petits i grans. Un espectacle familiar, on la cura
pels detalls es manifesta tant en la història com en l’escenografia i la il·luminació. Teatre
d’autor, divertit i participatiu, en que dos divertits pallassos conviden tota la família, infants i
adults de 4 a 99 anys, a acompanyar-los a navegar enmig de la mar. L’espectacle es podrà
veure
dimecres 28 de desembre a les
17.30 h a la Sala de Cultura (Cinema
).

Espectacle de percussió
I la vigília del dia de Reis, la tarda de dia 5, arribarà a Formentera al Port de la Savina
l’esperada Cavalcada reial amb Ses Majestats els Reis Mags d’Orient, acompanyada com cada
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any de la comitiva Reial i les carrosses engalanades i plenes de regals per repartir als nens i
les nenes de tota l’illa. Taxeks Celrà amb el seu espectacle de percussió ambientarà cada
localitat de l’illa mentre els petits i grans esperaran amb il·lusió l’arribada dels Reis.

Amb més de 6 anys d’experiència el grup Taxeks Celrà ofereix un espectacle de temes rítmics
d’arrels afrollatines acompanyats de cançons, coreografies, animació i espectacle amb el qual
ha guanyat nombrosos premis i reconeixements.

Contacontes
El dia 7 de gener, a la Biblioteca Marià Villangómez, els més petits gaudiran amb «Tots
iguals però diferents» un fantàstic contacontes a càrrec de David i Monma.

'Cösmix'
I per acabar la Mostra, diumenge 8 de gener, a les 12.00 hores a la Sala de Cultura
(Cinema)
, Cösmix de Teatre Mòbil. Dos viatgers infatigables, estranys i
extravagants, arriben a l’escenari programats per fer riure. Com dos homes orquestra,
despleguen les seues millors habilitats: fan música impossible, fan teatre reciclàssic, fan
l’animal i, fins i tot, ens avancen el futur en viu i en directe!

Amb més de 30 anys de trajectòria, Teatre Mòbil, des dels seus inicis, ha apostat en els seus
espectacles per l’humor dirigit al públic familiar. Inspirant-se en la tradició del pallasso, ha
adaptat el seu llenguatge al teatre, combinant espectacles de números amb altres de línia
argumental, sense perdre mai de vista el públic al qual van adreçats.

La Mostra
La Mostra d'Espectacles Infantils de Formentera està organitzada per Sa Xerxa de teatre
infantil i juvenil de les Illes Balears i el Consell Insular de Formentera, amb la col·laboració de
l'Institut d'Estudis Baleàrics. Gràcies al recolzament de Trasmapi i Fundació Baleària la Mostra
s’ha pogut portar a terme durant deu anys.

Sa Xerxa
"La cultura és un dret essencial de les persones". Aquesta idea acompanya a Sa Xerxa des de
fa més de quinze anys i és la motivació principal de totes les activitats que promou. Tot va
començar amb la FIET, la Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears, que enguany ha
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reunit a gairebé devuit mil espectadors a Vilafranca, i que s'ha convertit en una de les trobades
més importants de tot l'Estat, tant pels professionals com pel públic familiar.

Amb el suport de patrocinadors, de les institucions publiques i de la mà dels socis, els darrers
anys s’hi han sumat amb força festivals com el Barruguet de Santa Eulària des Riu, la Mostra
de Formentera, o el Festival per a Fiets i Fietes de Maó. Juntament amb les noves trobades
que naixeran en el 2017 completen l'aposta de Sa Xerxa per acostar les millors produccions de
teatre infantil i juvenil a tots els llocs i a tots els públics. Aquesta és l’essència del TAP-Teatre
als Pobles, que des de fa anys acosta el teatre als nins i joves de totes les poblacions de les
Balears, descentralitzant les arts escèniques aprofitant totes les infraestructures culturals de les
Illes.
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