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• ticketib.com
• Ajuntament i Biblioteca de Sineu 
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Amb el suport de:
Ajuntament de Sineu
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DONATIU
8 €

Del 14 al 23 

de setembre

Tiquets

Jornada creARTiva 
sense barreres físiques ni socials

8.OCT.22
a partir de les 10 h

Sineu
SA QUINTANA
LLOC:



A les 10 h Comenceu a arribar de forma ordenada 
i en fila... o no

A les 11 h Tothom a puestu i benvinguda sense 
discursos protocol·laris 

Comença la primera sessió dels tallers!
—I si ens quedem sense poder fer cap taller?
—Doncs podeu escollir entre: jocs reciclats, ludote-
ca, estampació de samarretes, art col·lectiu, xerra-
deta al bar, comprar una papereta per al sorteig final 
de regals, proposar un nom per al nostre pinzell, fer 
un donatiu per la causa... I apuntar-vos a la sessió 
de tallers de la tarda.

A les 12.30 h Agafem cadira que arriba el nostre 
Circ Bover

A les 13.30 h De cap a la paella que hi ha gana!

A les 15 h Per pair, a riure una estona amb el Yompo

A les 16.30 h Comença la segona sessió dels 
tallers
—I si no volem fer cap taller?
—Doncs podeu escollir entre: jocs reciclats, ludote-
ca, estampació de samarretes, art col·lectiu, xerra-
deta al bar, comprar una altra papereta per al sorteig 
final, proposar un altre nom per al nostre pinzell, fer 
un altre donatiu per la mateixa causa... 

A les 18 h Tornem a agafar la cadira i fem silenci, 
que va de teatre del bo... i del do

A les 19 h Una mà innocent, per favor? És l’hora 
dels premis!

I després, donem el toc final a la creació artística 
col·lectiva. Perquè som art, oi?

A les 20 h  Conejomanso, fes-nos ballar!

ESBART MONOCROMÀTIC (0 A 6 ANYS)
Un Paratge Lúdic de la mà d’Il·lusions Efíme-
res. Un escenari de joc per gaudir del plaer 
del joc lliure entre pares, mares i fills. 

TALLER D’EXPRESSIÓ MUSICAL
A través de sintetitzadors, caixes de ritme i efectes vocals, 
Not Demure Culto ofereix un taller de Música en què es juga 
amb l’harmonia, la percussió i la veu.

TALLER D’ACTUACIÓ CÒMICA
Treure el pallasso que tots portem dins. Aquesta 
és la millor medicina per a l’autoestima. Però fer el 
pallasso és molt més que fer riure. I en Yompo ens 
ho demostrarà.

TALLER DE DANCEHALL
A punt per ballar dancehall amb la Mar de Buena  
Vibra? És ball i és cultura jamaicana, és una dansa 
molt enèrgica i social que convida a gaudir dels movi-
ments i expressions tan característics, fruit d’accions 
i situacions quotidianes dels barris i de la societat de 
Jamaica.

TALLER ¿EN QUÉ SUEÑAN LAS OVEJAS?
Si unim escriptura creativa i arts plàstiques, el re-
sultat pot ser... qualsevol cosa. Quan aquests dos 
artistes de Madrid i Galícia es pregunten ¿En qué  
sueñan las ovejas? la imaginació es desperta.

TALLER DE SERIGRAFIA
Estampem tot l’art que portem dins... a la samarreta. Amb 
uns quants consells del nostre serigrafista Joni, de Music Lo-
ver, i l’ús incontrolat dels pinzells deixarem gravat que en 
aquesta jornada tots i totes SOM ART!

CIRC BOVER: EUFÒNICS
Eufònics ens presenta dos personatges que són 
fruit d’una gran inspiració dels seus creadors: el 
capità Fiu i Armando Dorsal. Dos artistes de circ 
i vells amics ens contaran les increïbles anècdo-
tes viscudes durant una sèrie de viatges en els 
diferents circs en què han treballat. Un especta-
cle que aplega teatre còmic, música en directe, 
bon rotllo, el millor circ i una interacció constant 
amb el públic. Ho té tot! Durada: 45 min

YOMPO, EL PAYASO ALEGRE
Yompo és un pallasso que intentarà sorprendre tot-
hom amb els seus malabars i les seves acrobàcies. 
Mentre intenta que tot surti bé no para d’ensopegar 
amb divertidíssims problemes, que sempre tenen la 
solució màgica de l’amor. Espectacle per a tota la fa-
mília. Durada: 45 min

TEATRE: TENIM UN DO
La companyia Estepa Teatre, del centre de Salut 
Mental Estel de Llevant, ens ofereix Tenim un do, 
on un grup de somiatruites han decidit dimitir del 
món per dedicar-se a viure el seu do, que no és 
altre que el d’ajudar, ajudar-se, demanar ajuda i 
repartir abraçades a escala mundial. 
Durada: 50 min

SESSIÓ DE DJ
Havíem d’acabar el SOM ART! a ritme de música i 
festa. El DJ Conejomanso s’encarregarà que tothom 
balli, sense barreres ni excuses. Durada: 2 h aprox.

programa

Jocs reciclats amb Lîla
Dinar solidari amb Paellas en Casa


