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

Les activitats de El Jardí Màgic 2022 són gratuïtes i es fan amb inscripció prèvia.

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

Pl. Hospital, 4. 07012 Palma

Dissabte 30 d’abril. Art de carrer

ÉSSERS DEL BOSC
Circo Stromboli

Un cercavila ple dels colors de la naturalesa. Fades, follets, espantaocells i éssers
del bosc són els encarregats que aquest cercavila estigui ple de màgia. Xanquers,
acròbates, actors i actrius amb vestuari voluminós i molt vistós omplen d’alegria
el nostre espai.
Una posada en escena espectacular que atraurà l’atenció de tot el públic.
Públic familiar

Dissabte 14 de maig. Música

EL MEU PETIT UNIVERS
Nat Projectes
Concert pedagògic que explica la història de l'univers a través d'una narració amb
acompanyament musical en directe on cada astre està representat per una
música diferent.
Acostarà els infants a l'àmbit de la ciència mitjançant un espectacle participatiu.
Jugaran i identificaran algunes de les claus més importants d'aquesta història
amb l’ajut dels músics, el narrador i el dinamitzador.
Públic familiar amb infants de 8 a 14 anys

Pl. Hospital, 4. 07012 Palma

Dissabte 28 de maig. Música

LA CLOWNÈTICA EN CONCERT
La Sonrisa Médica

Espectacle complet, divertit i emocionant on La Clownètica empra la música i
l’humor com a eines terapèutiques de la mà de Sonrisa Médica.
Combinen les cançons que han popularitzat durant tants anys, amb jocs
participatius, màgia i clown.
Un espectacle complet, divertit i emocionant.
Públic familiar

Dissabte 4 de juny. Contacontes

UN SANT JORDI DIFERENT
La bruixa Ma-Maduixa

Espectacle musical que treballa la llegenda de Sant Jordi d’una forma original i
divertida: la princesa es convertirà en una experta cuinera, el príncep no serà
l’heroi del conte i el drac, sorprenentment, acabarà trobant bones les verdures.
A més, descobriran el plaer per la lectura i els contes, i aprendran danses
medievals i moltes cançons.
Públic familiar amb infants de 3 a 10 anys

Pl. Hospital, 4. 07012 Palma

Dissabte 11 de juny. Teatre infantil

EL MÓN DE LES RONDALLES
Joanet Recicles i Tomeu Granera
En Joanet Recicles i en Tomeu Granera endinsaran els menuts en l’imaginatiu
món de les rondalles.
Els infants aprendran a ser millors, entendran que fer les coses ben fetes
sempre té premi, que no hem de tudar ni tirar res, que no hem de ser egoistes
ni desmesuradament ambiciosos, que ens hem d’ajudar i, tot això, mitjançant
una activitat engrescadora, divertida, musical, participativa i educativa, amb les
rondalles com a protagonistes.
Públic familiar amb infants de 3 a 10 anys

Dissabte 18 de juny. Contacontes

APRENDRE ÉS MÀGIC
Magic Berni & Mimi

Espectacle d’il·lusionisme i humor sobre la lectura i l’aprenentatge.
Els efectes de màgia d’aquest espectacle estan adaptats per motivar els infants
a aprendre, ampliar coneixements sobre la lectura i, també, repassar diverses
matèries. Amb aquesta metodologia, a través dels contes i dels jocs de màgia,
s’aconsegueix captar i mantenir la seva atenció. Gaudeixen de manera directa i
aprenen de forma indirecta.
Públic familiar amb infants de 3 a 12 anys

Pl. Hospital, 4. 07012 Palma

Dissabte 3 de setembre. Teatre infantil

LA XEF PIPA
Griot
La xef Pipa estrena programa de televisió. Avui és el primer dia i ho té tot llest:
el plató de gravació a punt, la cuina preparada, el menú dissenyat i tot l’equip al
seu lloc i concentrat per començar. Tothom està llest menys el seu ajudant,
Juliani, que ha desaparegut misteriosament. Qui el substituirà? Qui ajudarà la
xef Pipa a salvar l’estrena de la temporada? Ho aconseguirà?.
Públic familiar amb infants a partir de 5 anys

Dissabte 1 d’octubre. Art de carrer

EUFÒNICS
Circ Bover

El capità Fiu i Armando Dorsal, dos artistes de circ i vells amics, ens contaran les
increïbles anècdotes viscudes durant una sèrie de viatges en els diferents circs
en què han treballat. Un espectacle que aplega teatre còmic, música en directe,
bon rotllo, el millor circ i una interacció constant amb el públic. Ho té tot!.
Tots els públics

Pl. Hospital, 4. 07012 Palma

Dissabte 15 d’octubre. Contacontes

LA PINGÜINA VIATGERA
La Fornal

L’Antàrtida és un lloc tranquil, on quasi mai passa res… però un dia arriba un
vaixell de mariners i la pingüina Serafina decideix embarcar-se per veure món i
viure aventures. Viatjarà a illes misterioses fetes amb deixalles, ciutats
sorolloses plenes de gent i vehicles, boscs on hi viuen animals i unes estranyes
màquines que mengen arbres, deserts on hi fa molta calor i no hi ha cap lloc
per refrescar-se…
Públic familiar amb infants de 3 a 7 anys

Pl. Hospital, 4. 07012 Palma

