
Programació familiar
de L’Atlàntida
octubre - desembre 2018



My baby is a queen, de La Petita Malumaluga
Dels creadors de Bítels per a nadons 
Després d’una exitosa temporada al TNC, ens arriba aquesta proposta; una mirada cap a les 
diferències, una aposta interactiva amb quatre ballarins i tres músics en escena, on el públic 
és el gran protagonista. Una coproducció del Grec 2017 i la companyia La Petita Malumaluga.

Dissabte 
6 d’octubre

16.30 h, 17.30 h i 18.30 h

Escenari
Sala 1 Ramon Montanyà 

7 € 
40 min

Recomanat de 0 a 3 anys

MÚSICA I DANSA PER A NADONS

Familiar

32

A cau d’orella
Obriu les orelles, desperteu sensibilitats i gaudiu de l’experiència musical
Cinc músics amb instruments de diferents famílies fan un recorregut musical a través de 
diferents cançons populars amb petites pinzellades de swing, folk i jazz. Amb una ambientació 
propera als anys 20 i 30, gaudirem de la música a través d’arranjaments propers als infants.

Diumenge 
28 d’octubre

12 h

Sala 2 Joaquim Maideu
7 € 

55 min
Recomanat de 2 a 6 anys

MÚSICA

Familiar

Tripula, Farrés Brothers
Un viatge estàtic dins un globus aerostàtic!
Els Farrés Brothers ens conviden a pujar a la seva nau espacial i a explorar els llocs més 
insospitats de l’espai sideral. El viatge promet ser plàcid i poètic, tot i que pot sorgir més 
d’un contratemps que obligarà els passatgers a incorporar-se a la tripulació.

Premi Butaca 2016 al millor espectacle per a públic familiar.

Diumenge 
18 de novembre

12 h

Sala 2 Joaquim Maideu
7 €

55 min
Recomanat a partir de 3 anys

TEATRE

Familiar

Petits prínceps, de Mumusic Circus
Quotidianitat, poesia, imaginació i risc en una funció extraordinària!
Una proposta clarament destinada als espectadors més petits que també enganxarà adults 
de principi a fi. Petits prínceps es mou a cavall entre el concert musical i l’espectacle escènic, 
en aquest cas amb el circ com a llenguatge bàsic.

Diumenge 
25 de novembre

12 h

Sala 2 Joaquim Maideu
7 €

55 min
Recomanat a partir de 3 anys

MÚSICA, DANSA,
TEATRE I CIRC

Familiar



54

Maure el dinosaure
Les aventures divertides i tendres d’una nena i un dinosaure
La companyia Teatre Nu explica les vivències d’una nena i el seu amic inseparable, un 
dinosaure blau i gros de punxes blanques. En Maure es perd enmig de la ciutat i la nena 
inicia un viatge per intentar recuperar-lo endinsant-se en un món ple de perills, sorpreses 
i oportunitats.

La programació familiar de L’Atlàntida forma part del projecte L’Atlàntida Educa i s’adreça 
tant a centres educatius, escoles d’ensenyaments artístics, famílies i públic en general. 

Per a més informació podeu enviar un correu electrònic a:
marta.crespi@latlantidavic.cat o trucar al 93 702 72 57

Venda d’entrades i abonaments:
www.latlantidavic.cat
Taquilles de L’Atlàntida

Horari de taquilles:
De dimecres a divendres de 15.30 h a 19.30 h
Dissabtes de 10 h a 13 h

Diumenge 
16 de desembre

12 h

Sala 2 Joaquim Maideu
50 min

7 € 
Recomanat a partir de 2 anys 

TITELLES

Familiar

Programació familiar de L’Atlàntida

L’Atlàntida Educa

MÚSICA I DANSA
PER A NADONS

MÚSICA

TEATRE

MÚSICA, DANSA,
TEATRE I CIRC

TITELLES

My baby is a queen 

Dissabte, 6 d’octubre
16.30 h, 17.30 h, 18.30 h
 
Nadons de 0 a 3 anys

A cau d’orella 

Diumenge, 28 d’octubre
12 h
 
De 2 a 6 anys

Tripula, Farrés Brothers 

Diumenge, 18 de novembre
12 h
 
Recomanat a partir de 3 anys

Petits prínceps 

Diumenge, 25 de novembre
12 h
 
Recomanat a partir de 3 anys

Maure el dinosaure 

Diumenge, 16 de desembre
12 h
 
Recomanat a partir de 2 anys

Preu
únic:

7 €

Segueix-nos a:



ORGANITZA

MECENES D’HONOR

MECENES I

MECENES II

AMB EL SUPORT DE:


