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Nou esp
N
pectac
cle de cloenda
c
a al Tib
bidabo i darre
er
de Tite
cap de settmana de la Mostra
M
elles
» F
Fins el 23 de desem
mbre es po
ot gaudir del nou espectacle
e de fi de festa
f
“
“Súper
Tib
bis”
» Aquest
A
cap de setm
mana finalitza la Mos
stra de Tittelles amb
b l’actuaciió de
la
a compan
nyia Mardu
uix

Des del passat 20 d’octu
ubre i fins el
e proper 23
2 de dese
embre, els visitants poden
gaud
dir del no
ou especta
acle de clloenda “Súper Tibiss”. Es traccta d’un show
s
d’animació on els prota
agonistes són
s
els mateixos vissitants, qu
ue gaudira
an de
l’ave
entura en estat
e
pur de
d la mà d’uns
d
súper herois qu
ue visiten el Parc am
mb el
seu espectacle
e d’animacció i circ ba
asat en equ
uilibris i ma
alabars.

L’espectacle comença a les 17.30 hores i té una durada de 25 minuts.

D’alttra banda,, aquest cap
c
de settmana fina
alitza la 2a
a Mostra de Titelles
s del
Tibid
dabo, un espectacle
e
dirigit al públic familiar i organitzat amb la col·laboració
de La
L Seca-Esspai Brosssa. Durant tots els ca
aps de settmana del mes d’octtubre
han actuat diferents
d
c
companyie
es reconeg
gudes a nivell inte
ernacional per
es seves esspecialitatss dins el món de les titelles.
t
pressentar-hi le
En aquesta
a
occasió, arrib
ba el torn de la com
mpanyia Ma
arduix, que
e presenta
arà el
contte màgic “E
El Jardí de música i cristall”.
c
Els passis tin
ndran lloc a les 13h, 14h,
16h, 17h i 18
8h i estan inclosos en l’entrada del Pa
arc d’Atracccions. A més,
aque
ells que ho
o desitgin podran ad
dquirir tiquets exclussius per a la Mostra a un
preu
u de 3€.

“El Jardi
J
de Música
M
i Cristall”
Basa
at en el co
onte de Pe
ep Albanelll - Joles Sennell
S
- representatt amb l’olo
or i el
gustt inconfusib
ble dels tittelles, continuem am
mb l’aventu
ura de porttar a l’escenari
auto
ors de llibrres que lle
egeixen o llegiran els
e nostress nois i no
oies. Un conte
c
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fantà
àstic on els monstres necessitten aspirines i bicarb
bonat i les princeses
s són
rond
dinaires.

