«El jardí màgic» és un programa d’activitats per a un públic infantil i familiar
que es du a terme al jardí del Centre Cultural la Misericòrdia.
Art de carrer, teatre, música, tallers i contacontes posaran dos cops al mes els
gestos, la música i la paraula a disposició de tots els infants per gaudir d’un
espai, d’un jardí, que serà màgic els dissabtes matí.
Us hi esperam!!

Aquesta edició, per mor de la situació amb el Covid-19, les activitats de El Jardí Màgic
2021 es fan amb inscripció prèvia.

Per a més informació:
< web.conselldemallorca.cat/jardi-magic>
<www.culturamallorca.cat>

Pl. Hospital, 4. 07012 Palma

Dissabte 24 d’abril. Teatre infantil

ELS PALLASSOS DE ST. JORDI
Teatrèmol
En Palico i en Pulico són dos pallassos que no coneixen la història de Sant Jordi i
el drac; és més, en Pulico no sap ni què és un llibre. Amb la tècnica del clown i
amb l’ajuda del públic, construiran aquesta història i ens explicaran la
importància dels llibres i la lectura.
Adreçat a públic familiar amb infants de 4 a 12 anys

Dissabte 8 de maig. Música

EMOCIONARI
Ferran Pisà

Concert distès i interactiu que treballa continguts musicals i anímics.
Començarem amb un debat curt sobre les emocions que sentim i les
plasmarem en un dibuix en cartes de cartolina. Cada carta/emoció es
correspon amb una obra musical del barroc que la representa. Els infants
construiran l’estructura del concert, ja que aniran seleccionant quina carta
volen destapar a cada moment i, en funció de l’emoció que es reveli,
s’interpretarà una obra o una altra.
Adreçat a tots els públics

Pl. Hospital, 4. 07012 Palma

Dissabte 22 de maig. Art de carrer

ALICE IS IN TOWN
Circo Stromboli

En un món de fantasia, Alícia coneix el Barreter Boig, el Gat de Cheshire i la
Reina de Cors. Alícia estarà embolicada en un remolí d’acrobàcies sorprenents
amb el barreter equilibrista, la reina acròbata i el gat contorsionista, que seran
el centre d’atenció d’Alícia i en les quals ella també participarà.
Adreçat a públic familiar

Dissabte 5 de juny. Teatre infantil

CONTANT TIRANT
Produccions de Ferro
Espectacle familiar a partir de l’adaptació del llibre Tirant lo Blanc, de Joanot
Martorell. El cavaller Tirant és valent i coratjós. Les seves aventures heroiques
tenen fama merescuda i reis i emperadors reclamen els seus serveis com a
guerrer. Sembla invencible, però és humà i, per això, és inevitable que
s’enamori de la bella Carmesina. Per primera vegada, escoltarem la història del
cavaller de la veu de Plaerdemavida, la donzella de Carmesina.
Adreçat a infants de 6 a 12 anys

Pl. Hospital, 4. 07012 Palma

Dissabte 19 de juny. Música

THE SOUND OF MUSIC
Volvox brothers
Concert que presenta un viatge musical en dues parts: en la primera,
escoltarem obres conegudes de música clàssica, des de Bach a Debussy o
Sostakovic, amb piano, violoncel, violí i flauta. Després d’una petita pausa, els
Volvox brothers tornaran a l’escenari vestits amb camisetes blanques i texans
foradats per fer-nos gaudir de la bona música ROCK!
Adreçat a públic familiar

Dissabte 4 de setembre. Art de carrer

TALLER MOCADORET PERSONALITZAT
Temps Lliure Projectes
Taller que potencia les capacitats creatives dels infants, en fomenta la
socialització mitjançant l’execució en grup o família i, sobretot, dona
l’oportunitat de divertir-nos amb allò que nosaltres mateixos cream. En
aquesta ocasió, farem un mocadoret de tela personalitzat amb els motius que
més ens agradin.

Adreçat a públic familiar.

Pl. Hospital, 4. 07012 Palma

Dissabte 18 de setembre. Teatre infantil

N’ESTEL D’OR
Espill Teatre
Aquesta rondalla mallorquina ens explica la història de na Catalineta, una
al·loteta pubila i garrida que, arran de la mort de son pare, comença a viure
amb una mare nova i la filla d’aquesta, na Joanota, grossera, mal feta i
granelluda. Totes dues l’envegen i, per això, li fan la vida impossible, li fan fer
les feines més dures i li donen menjar passat i corcat.
Però, un dia, la sort de na Catalineta canvia, quan el riu se’n porta la bugada riu
avall. Allà hi trobarà unes velletes misterioses que li faran una comanda molt
màgica…
Adreçat a públic familiar amb infants a partir de 5 anys

Dissabte 2 d’octubre. Teatre infantil

ONA I LES ULLERES MÀGIQUES
Centimets Teatre
N’Ona és una nina que té les orelles un poc grans. Les seves mares, amb una
metàfora màgica, li diuen orelles de papallona, perquè afronti de manera
positiva i molt imaginativa les burles d’una nina nova que ha arribat a l’escola.
A més, li donaran unes ulleres màgiques que la faran entendre els sentiments
amagats dels altres i veurà que, moltes vegades, les persones no diuen el que
pensen, ni pensen el que diuen.
Adreçat a públic familiar amb infants a partir de 4 anys

Pl. Hospital, 4. 07012 Palma

Dissabte 16 d’octubre.
Taller de contacontes amb plastilina

NA DANIELA PIRATA
Cati Baobab
Na Daniela és una nina pirata que navega amb el seu petit vaixell i que té un
somni: formar part de la tripulació del Caiman negre, el vaixell pirata més
temible de tots els temps. Per això, sempre navega cercant-lo, fins que un dia
el troba i li diu al capità que ella vol ser membre de la tripulació. Però el capità
no li ho posarà fàcil i li farà passar una sèrie de proves… Aconseguirà finalment
na Daniela ser pirata al Caiman negre?
Contarem el conte i farem el personatge protagonista en plastilina.
Adreçat a públic familiar amb infants de 4 a 12 anys.

Dissabte 30 d’octubre. Contacontes

NÀNAZ, CONTES DE BEBETECA
La Fada Despistada

Nànaz és un món oníric ple de melodies i d’imatges, una història fantàstica a
través de música dels cinc continents, amb cançons que ens sorprenen, ens
emocionen, ens fan ballar i a vegades dormir…
Amb la Fada i en Senyor Blau, un titella ple d’aigua, aprendrem que, quan
somiam, no som tan diferents i que, si compartim les cançons, podem gaudir
de somnis fantàstics i espantar els malsons.
Adreçat a públic familiar amb infants de 0 a 3 anys

Pl. Hospital, 4. 07012 Palma

