
MONS DANSA, AL MAIG
DE

   Wabi- Sabi  

 

- La companyia Mons Dansa realitzarà diferents representa
de maig. El dia 7, estarà al Teatre Principal d’Arenys de Mar
Mar, a les 9.45 h i a les 11 h; el 22, 
Vic, a les 10.30 h; el 24, al Teatre Eliseu de Roda de Ter
10.30 h. 

Sinopsi de l’espectacle Wabi-Sabi: 
 
Quantes històries queden rebregades dintre dels papers que els dibuixants, escriptors i poetes llencen a la 
paperera? Hem descobert que aquestes històries es queden adormi
algú les vingui a rescatar. De vegades, aconsegueixen escapar
els hi deixi un lloc. Històries, embolicades, trencades, rebregades… Històries d

 

- Minimón estarà, el 16 de maig, al Teatre Auditori de Bigues i Riells
L’Aliança de Lliçà d’Amunt, a les 9.45 i 
 
Sinopsi de l’espectacle Minimón: 
 
On van a parar totes les històries inventades? A Lua li 
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 l
calaixos o surant per l'aire... 
 
 

 

MAIG, ESTARÀ A DIFERENTS LOCALI
DELS SEUS ESPECTACLES 

 
 

     Minimón 

  

La companyia Mons Dansa realitzarà diferents representacions de l’espectacle 
Principal d’Arenys de Mar, a les 11 h; el 14, 

; el 22, al Teatre Cirvianum de Torelló, a les 10.30
al Teatre Eliseu de Roda de Ter, a les 10.30 h; i el 30, a La Sala d’Argentona

Quantes històries queden rebregades dintre dels papers que els dibuixants, escriptors i poetes llencen a la 
paperera? Hem descobert que aquestes històries es queden adormides dins dels papers esperant que potser 
algú les vingui a rescatar. De vegades, aconsegueixen escapar-se i se’n van volant a la recerca d’un cap que 
els hi deixi un lloc. Històries, embolicades, trencades, rebregades… Històries de paper… Les deixem sortir

al Teatre Auditori de Bigues i Riells, a les 9.
45 i a les 11 h. 

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 l

 

S LOCALITATS AMB DOS 

 

 

cions de l’espectacle Wabi-Sabi, durant el mes 
14, a l’Ateneu de Vilassar de 
30 h; el 23, a L’Atlàntida de 
a La Sala d’Argentona, a les 

Quantes històries queden rebregades dintre dels papers que els dibuixants, escriptors i poetes llencen a la 
des dins dels papers esperant que potser 

se i se’n van volant a la recerca d’un cap que 
e paper… Les deixem sortir? 

, a les 9.45 i les 11 h; i el 17, a 

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 



 


