VISITES ESCOLARS AL TALLER DE TXO
La companyia professional TXO us convidem a
endinsar-vos al món màgic i fabulós dels titelles.
Aquesta visita consta de 3 espais:
- El taller
- L’Arbre dels Follets
- El teatret
La durada de la visita a cada espai és de 30 minuts aprox.
En funció del nombre d’alumnes que ens visiti, els repartim en
grups de 15-18 nois i noies. Els grups s’alternen i al final
s’ajunten per veure l’espectacle.
Descripció de les activitats de cada espai:
EL TALLER
Us imagineu entrar en el taller d’un titellaire?
Conèixer de ben a prop els secrets d’aquest ofici?
Descobrir que no només existeixen els titelles de guant o de dit?
Veure a un pam de nas com prenen vida personatges extravagants,
fantàstics, i divertits?
Els nois i noies aprendran noms de les eines i materials que
utilitzem. Coneixeran el procés de creació d’un espectacle, i
descobriran que de titelles n’hi ha de moltes menes.

L’ARBRE DELS FOLLETS
En el pati del nostre taller, al voltant d’un majestuós arbre, un
grup de follets han construït el seu poblat i han decidit quedar-s’hi
a viure.
Seguint l’itinerari marcat per un caminet, els nens passegen
lliurement contemplant les cases dels follets i les seves tasques: el
que llaura el seu hortet, el fuster serrant un tió, el que pasta farina,
el que dorm profundament a l’hamaca, el que llegeix absort, la
castanyera...
Mitjançant mecanismes amagats, els follets cobren vida davant
els ulls sorpresos dels infants.
L’ambient màgic del poblat i la presència d’aquests éssers
fantàstics convida els nois i noies a la contemplació tranquil·la
i observadora.

EL TEATRET
Les noies i els nois asseguts en petits bancs, davant un escenari a
l’aire lliure, gaudeixen d’un dels nostres espectacles.
Aquest varia en funció de la franja d’edats dels alumnes.
Acabar la visita gaudint tots junts d’un espectacle de titelles
és la guinda final de la visita al taller de TXO.

