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UN NADAL PLE DE CONTES

Prepara’t per viure el nadal més emocionant de la teva vida! En Joan ens explicarà un munt de contes ambientats en l´època nadalenca:
Les aventures dels Reis d´Orient i del Pare Noel, històries de dimonis, representació d´uns pastorets i ﬁns i tot cagarem el /ó!

SINOPSI
Sessió de contes de temà/ca nadalenca. Narració de tres contes protagonitzats per personatges caracterís/cs del nadal: reis d´orient, el pare noel i el dimoni.
Un d´aquest contes es obra del propi narrador, “Els reis d´orient i el misteri del camell perdut” Joan Boher, Baula.
Tres ac/vitats par/cipa/ves:
-Lectura d´un verset de nadal, representació dels pastorets, /ó cagacontes.

FITXA TÈCNICA:
Idea, text i adaptacions: Joan Boher
Espai escènic: 4 x 2
Durada: 50m.
Edat recomanada: 4-10 anys

MATERIAL PROMOCIONAL DISPONIBLE A WWW.JOANBOHER.CAT:

Cartell de l´espectacle

Vídeo promocional

UN NADAL PLE DE CONTES
-ELS CONTES-

1- “Els reis d´orient i el misteri del camell perdut”
Els Reis d´Orient troben un camell perdut seguint diferents
pistes.
2- “El trineu del pare noel”
El Pare Noel necessita un animal pel seu trineu. Quin triarà?
3- “El ferrer de Figueres”
El ferrer ha fet un pacte amb el dimoni i cada nadal aquest
ve a cercar la seva ànima.
4- El vers de nadal
Recitarem el típic verset de nadal
5- “Els pastorets”
Representació col·lectiva dels pastorets.
6- El tió cagacontes
El tió cagarà un munt de contes de la biblioteca que els nens
es podran endur a casa.

UN NADAL PLE DE CONTES
-IMATGES-

Imatges actuació ElCorte Inglés
Francesc Macià, Nadal 2012
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