
Organització i patrocini: 

DISSABTES
DE TEATRE
LA XARXA

Teatre Orfeó Montsià Ulldecona
18 h.
Setembre 2021 / Gener 2022

Venda Online 
www.ulldeteatre.org

Aforament limitat. 
Presentar localitats amb el mòbil
o paper imprès.

18ª Temporada



Adaptació del conte dels germans Grimm i del 
llibret d´Adelheid Wette de l´òpera Hänsel und 
Gretel.
Perduts enmig d´un bosc fosc i tenebrós els 
petits Hansel i Gretel s´endinsaran en un 
fascinant i perillós viatge amb l´únic objectiu 
de trobar el camí que els guiï cap a casa. Però 
un cop immersos en aquesta aventura, un 
llum els conduirà fins a una caseta màgica feta 
de llaminadures i xocolata, però... alerta ! Hi 
habita una bruixa dolenta que els farà la vida 
impossible.
L´aventura és a punt de començar, així que 
prepareu l´equipatge i acompanyeu-nos en 
aquest fascinant viatge!

HANSEL I GRETEL, 
EL MUSICAL 
LA RODA PRODUCCIONS
#hanseligretelelmusical #larodaproduccions

Dissabte, 18 de setembre 
18 hores

DISSABTES
DE TEATRE
LA XARXA
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ULLDECONA



El grup de referència de la música familiar El 
Pot Petit estrenen espectacle amb els perso-
natges de les cançons.
Es tracta d´un musical amb dos titellaires 
cantants i un músic que us transportaran a 
descobrir les aventures del Lleó vergonyós. 
Un viatge ben divertit amb titelles i música en 
directe, per descobrir les emocions de la mà 
d´un dels personatges més emblemàtics d´El 
Pot Petit. El Lleó, a través d´aquest viatge 
trepidant, es farà amic del tigre, el cavall, 
l´hipopòtam i el gall, entre d´altres. I junts 
experimentaran emocions com la por, 
l´alegria, la tristesa o la ràbia, acceptant-les i 
sobre tot ajudant-se els uns als altres quan les 
emocions son dificils de gestionar.

LES AVENTURES
DEL LLEÓ VERGONYÓS
EL POT PETIT
#lleovergonyos #potpetit #elpotpetit

Dissabte, 2 d’octubre
18 hores

Coincidint

amb la festa 

descentralitzada 

dels 25 anys de la 

Fundació Xarxa.
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Versió del conte d´Andersen amb una Sireneta 
molt conscienciada amb el desastre ecològic 
que està patint l´ecosistema marí.
La sireneta compleix 15 anys i per primer cop 
sortirà a cantar a la llum de la lluna. Però les 
notícies d´Ona Mar adverteixen que una gran 
massa de deixalles tòxiques s´apropa al palau 
de corall, una inmensa illa de plàstic que no 
para de créixer i acabarà destruint el sistema 
marí. La sireneta vol lluitar contra el terrible 
monstre de plàstic, però l´ambiciosa medusa 
que odia a la sireneta té un altres plans... 
Podrà la nostra jove sireneta salvar el mar del 
desastre ecològic.. ? Com ho farà?

LA SIRENETA
I L ÍLLA DE PLÀSTIC 
DREAMS TEATRE
#LaSirenetaILillaDePlastic #dreamsteatre

Dissabte, 6 de novembre 
18 hores
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Espectacle de teatre visual inspirat en l´imagi-
nari de  l´obra de Paul Klee. Segons ell “un 
dibuix és un línea que surt a passejar”
La màgia, la dansa, la manipulació d´objectes, 
els titelles, la llengua de signes i el teatre negre 
ens han permès explorar la seva obra i desco-
brir el pintor, el músic, el titellaire, l´escultor, el 
filòsof i el Klee, mestre de Bauhaus.
Gaudim de la col.laboració d´en Vassil Lambri-
nov violinista de Blaumut que toca en directe i 
ha composat les músiques.

KLÉ 
ADDAURA TEATRE VISUAL
#Klé #addaurateatrevisual

Dissabte, 11 de desembre 
18 hores
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L´espectacle, inspirat en una història real, 
mostra a tres germanes que sobrepasen totes 
les barreres i s´han d´enfrontar diàriament a 
obstacles i adversitats per arribar a l´escola. Tres 
germanes, un camí i un objectiu: tenir el futur a 
les seves mans. Tres nenes que viuen en un país 
llunyà i que representen la història real de milers 
d´infants d´arreu del món. Infants decidits, 
autònoms i capaços, que comparteixen les 
ganes d´aprendre i són conscients que només 
l´educació els obrirà les portes a un futur millor.
· Inspirat en el documental francès “ Sur le chemin 
de ĺ école “ de Pascale Plisson i Winds films.
· Espectacle guanyador dels XXIII Premis de la 
Crítica d´Arts Escèniques en la categoria de 
millor espectacle familiar 2020.
· Premi a la millor posada en escena a FETEN 
2021 (fira de referència estatal del teatre familiar)

CAMÍ A L´ESCOLA
CAMPI QUI PUGUI
#camíalescola #campiquipugui

Dissabte, 8 de gener de 2022
18 hores
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Carretera La Sénia - Ulldecona, 
Km. 10. 43550 

- Ulldecona, Tarragona
Tlf. 977.570.893 / 661.535.187

Aforament limitat

Sessions numerades, venda 
només per internet www.ull-
deteatre.org

2

Sessions numerades, 
venda només per internet 
www.ulldeteatre.org

La programació pot estar 
subjecta a canvis de dia, 
segons l´evolució sanitària 
de la Covid-19.

www.ulldeteatre.org/index-2.html

www.facebook.com/dissabtes.deteatre

www.facebook.com/DissabtesTeatre

twitter.com/DissabtesTeatre

 i seguim... 
5 i 19  febrer
12 març
9 d´abril
7 maig de 2022.


