Centre de Titelles de Lleida
Titelles als aparadors – curs 2015/16
TITELLES DE SOMNI
.

La Fira de Teatre de Titelles de Lleida us convida
a col·laborar, un any més, guarnint els aparadors de les
botigues de l’Eix Comercial, Zona Alta, barri de
l’Escorxador i el Mercat del Pla.
L’àmbit de participació pot anar des de les aules
d’educació infantil fins a cicle mitjà.

Us proposem treballar amb...
COIXINS... En aquesta ocasió, treballarem amb un
coixí. Fer titelles tous, descobrir formes, trobar animals
sota la coixinera, buscar la manera que amb uns petits
retocs, el coixí de casa es converteixi en un personatge
imaginari i divertit. Deixeu anar la imaginació i en sortirà
un titella. Somnieu!

MATERIAL NECESSARI: Coixins grans, petits,
estrets, de colors, a ratlles, fets per vosaltres, el
de casa... i a més a més podeu utilitzar
cordes, fils, llanes, botons, cartolines, pintures,
cartrons, tiges, fustes, robes...
COM REALITZAR EL TITELLA: Penseu en el
personatge que vulgueu construir i, amb els
materials que tingueu més a l’abast,
comenceu a somniar: amb les cordes podeu
fer les potes, orelles, els cabells; amb els
botons o les cartolines podeu fer la cara...

LA FIRA S’IMPLICA
La Fira de Titelles i l’Associació Antisida de Lleida, engeguem aquesta simbòlica campanya de
conscienciació, convidant-vos en penjar el llaç vermell al titella i així poder treballar el tema.
A principis d’abril us farem arribar els llaços a totes les escoles que participeu en el projecte.

Animeu-vos a somniar!
DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ: 5 DE FEBRER DE 2016
CENTRE DE TITELLES DE LLEIDA – ACTIVITAT PARAL·LELA DE LA FIRA DE TITELLES DE LLEIDA
Tel. 973 27 02 49 – Correu electrònic: centre@titelleslleida.com
Truqueu i comuniqueu-nos el nom de la vostra escola i amb quants titelles participeu.
Un cop inscrits, a principis de març rebreu, via correu electrònic, el llistat de les botigues on
haureu de portar els titelles. El sistema d’assignació de les botigues es rotatori i s’amplia
per segon any per la Zona Alta, barri de l’Escorxador, Mercat del Pla i Eix Comercial.
- DATES D’ENTREGA dels titelles a les botigues: del 11 al 15 d’abril de 2016
- DATES DE RECOLLIDA dels titelles a les botigues: del 16 al 20 de maig de 2016
Els titelles que no s’hagin recollit després de la data límit, passaran a ser propietat de la
botiga.

