
8è. Festival de Contes a Tiurana

9:30 Inauguració del Festival.
Presentació del “Tiurirepte” Un conte en 100 paraules. De les 9 del matí fins a les
14 hores els participants poden escriure un conte en què l’escenari sigui Tiurana.
Només ha de tenir 100 paraules.
Els contes es podran dipositar en una panera a la parada de l’editorial Mosaics. El
conte guanyador rebrà un lot de llibres de les editorials deParís i Mosaics Llibres.

10:00-14:00h Un viatge amb el vaixell Víking de Chirico Paola.
Durant tot el Festival els nens i nenes que vulguin fer un viatge imaginari podran
pujar a aquest vaixell víking que els portarà a un món tan imaginari com real. En
acabar cada viaitge podran fer una il·lustració d’allò que han vist i han sentit. El
viatge té un preu simòblic (1€) i entre tots els nens que hi pujaran sortejarem un lot
de contes de les editorials deParís i Mosaics Llibres.

10:00h-11:30h . Calaix de contes
10:00 h Un conte vora el foc: “En Guagüai i el gegant jove” a càrrec de LLunarosa

10:30 h La Bruixa de Boirana amb Anna i Gal·la

11:00h Un conte senzill . Conte a benefici de l’AFANOC.

11.30h Taller d’estampació basat en el conte “Agafi’s fort al barret, Sra Jensen” à
carrec de Mosaics Llibres. Un taller d’il·lustració amb paper, colors i fusta de la mà
de la inefable i màgica Sra. Jensen.

12:15h Espectacle de contes “Dones que fan història” a càrrec de Gemma Charines
de la mà de Mosaics Llibres.Sabeu com es deia la primera dona que va pujar en una
nau espacial? O algú us ha explicat alguna gesta d’una dona pirata? O podeu dir si la
Cleopatra va existir de veritat? Tots aquests dubtes i molts altres els descobrireu
amb el «Dones que fan història», un recull de breus narracions sobre dones que han
destacat per alguna cosa al llarg del temps.

13:00h Presentació i espectacle “I si en fem una de gegants?” a càrrec de La
Cremallera Teatre.
Un espectacle innovador, ple de contes, música i somriures que s’estrena a Tiurana
per primer cop i que recorrerà després tot Catalunya!

13:45 Cloenda del Festival i lliurament de Premis.




