Jacint Verdaguer

Ronda lles i poemes

Espectacles per fer sentir la poesia i els clàssics a infants i joves
Amb la rondallaire Caro von Arned
Amb el suport de:

L’ATLANTIDA

Gegants i monstres

Veus eixa mar que abraça de pol a pol la terra?
en altres temps d’Hespèrides fou hort”
‘

“

En un format d’espectacle, la rondallaire de contes Caro
Von Arend condueix grans i petits al món fantàstic de l’Atlàntida
de Verdaguer. Un viatge que us portarà per versos, episodis i personatges
mitològics com Hèrcules, les Hespèrides i els Atlans i llocs mítics com el jardí
de les taronges d’or.
Amb l’acompanyament de cançons, música de guitarra i d’un conte gegant
desplegable obra de la il·lustradora Gibet Ramon.

Edat recomanada: entre 4 i 12 anys / Durada: 1h / Preu: 250€
L’activitat s’ofereix tant a la Casa Museu Verdaguer com a les escoles, biblioteques
i espais culturals.

CANIGÓ

Una història gegant
si jo et tinc, per què m’enyoro?
si tu em somrius, doncs, de què ploro?”
“

Obrim les pàgines d’un llibre gegant per entrar a una de les obres més grans
de la literatura catalana: Canigó, de Jacint Verdaguer. De la veu i la guitarra
de la rondallaire Caro von Arend, viatjarem pel Pirineu dalt del carro d’or de
la fada Flordeneu i entendrem perquè el Canigó és una muntanya màgica.
Amb l’acompanyament de cançons, música de guitarra i d’un conte gegant
desplegable obra de la il·lustradora Gibet Ramon.

Edat recomanada: entre 4 i 12 anys / Durada: 1h / Preu: 250€
L’activitat s’ofereix tant a la Casa Museu Verdaguer com a les escoles, biblioteques
i espais culturals.

Només us demanem ser aprop d’un doll d’aigua: una font, un safareig,
un riu! L’aigua corre i les històries també.
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“Ja som a prop d ’allà on anam-se diu
lo mariner-, mes no hi som encara. “

Anem fent bugada mentre la Caro ens explica històries escrites per
Verdaguer com Lo reietó, La cuereta o Lo mariner de Sant Pau amb jocs
rítmics que ens acosten als poemes.

Edat recomanada: entre 4 i 12 anys / Durada: 1h / Preu: 250€
L’activitat s’ofereix en espais exteriors.

disseny: Gibet Ramon

Per a informació i reserves contacteu amb la Casa Museu Verdaguer:
c. Major, 7 · 08519 Folgueroles
info@verdaguer.cat · 938122157

