MONS DANSA ACTUARÀ EN DIFERENTS LOCALITATS CATALANES DURANT
EL MES DE MAIG

Minimón

Maps

Mons (Quan tanco els ulls)

- Mons (Quan tanco els ulls) es podrà veure l’11 de maig a la sala Cal Bolet de Vilafranca del Penedès, a
les 9:45 i a les 11:15 hores. Un dia després, aquest mateix muntatge estarà en el Teatre Ateneu d’Igualada, a
les 10:30 horas.
Sinopsi de l’espectacle Mons (Quan tanco els ulls):
Inspirat en el treball de l’escriptor i il·lustrador Jimmy Liao, aquest espectacle dirigit a tots els públics ens
apropa a aquests mons íntims on anem quan les coses no van bé, a aquests mons imaginaris on trobem la
seguretat, on es respira tranquil i es camina a poc a poc. Uns mons plens de color, de formes màgiques i
insòlites, on tot és possible.
- La companyia Mons Dansa realitzarà diferents representacions de l’espectacle Minimón. El 12 de maig es
podrà veure a La Gorga de Palamós, a les 9:30 i a les 11:30 hores. També es representarà a l’Auditori
Municipal de Terrassa en aquestes dates i horaris: el 25, a les 10:00 horas; i els dies 26 i 27, a les 9:45 i a les
11:00 horas. El dia 31 canviarà d’escenari, pero no de localitat, i es podrà ver en el Teatre Alegría, a les 9:45
i a les 11:00 hores.
Sinopsi de l’espectacle Minimón:
On van a parar totes les històries inventades?
A Lua li agrada descobrir les coses que s'amaguen a l'habitació dels nens. Li encanta entrar per l'armari quan
ells marxen per trobar aquelles idees que els nens i nenes van deixant caure dels seus caps mentre juguen i
que es queden amagades pels racons, sota els llençols, dins dels calaixos o surant per l'aire.
- Maps estarà el 30 de maig, a les 10:00 hores, en el Teatre Auditori Narcís Masferrer de Sant Feliu de
Guíxols.
Sinopsi de l’espectacle Maps:
L’espectacle és un viatge pels mapes de les diferents cultures del món.

