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l,.rriba [a tardor i amb eLta la

,'í auxa. Si, sí! No et quedis a casa

I reu [a teva mittor bufanda i,

-1ìomriu. Etfred no ens fa por

l==-ns esperona a sortir i...

5iomniar... amb música, dansa, teatre i

í--¡rc... tot és pensat per a tu iamb tu.

: ndevina què tenim? Mmmm..... Un

i',iúvot d'art que ptourà damunt teu

et farà votar a mons

-, ue mai hauries imaginat.

l,-. n nou "món" s'obre davant teu!

¡ns acompanyes?

-,legur que ho gaudiràsl

VINE,A L,A UNIO!I!
VIN E ,AL TEATRE!!!

VIU AMB NOSALTRESII!
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Alguns clàssics tenen el poder de sobreviure al pas
del temps i continuar oferint lectures que ens resul-
ten completament contemporànies.

Com HAMELí, un espectacle basat en el conte clàs-
sic que manté viva una essència que pensem que és
imprescind ible recordar.

HAMELí explica la misteriosa desgràcia d'una vila
que ben bé podria ser la teva, on conviuen tots els
veïns i veïnes, amb les seves alegries i les seves
discòrdies, però un fet farà que la seva convivència
es vegi alterada de forma dramàtica; la població és
envaiöa per una plaga de rates, però ningú sap d'on
han vingut, o potser és que no han vingut d'enlloc, i

sempre han estat allí?

Espectacle adreçat a públic a partir de 4 anys.

Entrada 3€ a ta venda t'1 i 2 d'octubre a[ punt jove de [a unió de l7 a 20h.
També es podran comprar a taquitla ets dies de funció.

Qui busqui el Polzet de Perrault trobarà el que bus-

ca, com també ho farà qui desitgi trobar una visió

nova iestimulant.

Divertida per als nens i nenes i commovedora per

als adults, (encara que potser resulti al contrari), pre-

sentem el conte a través de la relació d'un fill amb el

seu pare. I és per això que aquest és un espectacle

especialment ideat per a pares i fills, per a mares i *
filles (feu les combinacions que vulgueu).

Segons diuen, els contes es van inventar per a dor-

mir als nens idespertar als adults, però ...i si els

pares fossin els nens i els fills els adults?

Espectacle adreçat a públic a partir de 6 anys.

Entrades 3€ a ta venda el22i23 dbctubre at punt jove de la unió de 17 a 20h.

També es podran comprar a taquitta els dies de funció'
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