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SORBETS
DE FRESCA! 2011
Activitats familiars,
vespres insòlits i nits especials
Del 2 de juliol al 27 d’agost de 2011
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Activitats familiars,
vespres insòlits
i nits especials
Amb l’entrada de la calor, arriben els “Sorbets de fresca”,
un clàssic de la programació estiuenca a Sabadell. Enguany
també gaudirem d’espectacles familiars, tallers i una
renovada i agradable nit temàtica!: “La nit slow. Una nit
amable”. I tot això en un espai tan acollidor com és el jardí de
l’Espai Cultura Unnim Caixa Sabadell.

Els matins dels dissabtes de juliol i agost tindrem una variada
programació d’espectacles per a tota la família, que combinen
titelles, objectes animats, música i narració en l’espai proper i
familiar de la gespa del jardí.
A més, cada dimarts de juliol repetirem els vespres temàtics
inclosos en la programació “30 Nits”, amb les “parauletes” per
a infants fins a 4 anys, tallers per als més grans, un espectacle
final per a totes les edats i les càpsules animades com a novetat
d’enguany: uns tallers familiars en què crearem petits curts
d’animació.
Tampoc no ens oblidem de la cita temàtica clàssica de la nit
sabadellenca: “La vesprada del circ”, que omplirà de nassos de
pallassos, mims i trapezis el jardí a finals d’agost.
I per finalitzar aquesta edició dels “Sorbets de fresca”, tancarem
amb una nova cita temàtica molt original: “La nit slow. Una nit
amable”, en què viurem diferents experiències relacionades amb
ciències de saviesa mil·lenària.
I per posar fil a l’agulla, no falteu a la inauguració dels “Sorbets
de fresca” el dissabte 2 de juliol a les 11 del matí, amb la cercavila
de la Harpo’s Band.
Us hi esperem!!!
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I al setembre...
el Festival ReC

Lloc: jardí de l’Espai Cultura Unnim Caixa Sabadell,
c. d’en Font, 1. Sabadell
Horaris del jardí al juliol i l’agost:
Dilluns a divendres: de 8.15 a 21 h
Dissabtes i diumenges: de 9 a 15 h
Més Informació: 902 335 566
www.unnim.cat i espaicultura@unnim.cat
Observacions:
En cas de pluja, comptem amb espais alternatius a
l’interior de l’Espai Cultura Unnim Caixa Sabadell.
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Inauguració
dels Sorbets
Us esperem al jardí
per celebrar l’inici de
la programació d’estiu

2

de juliol

11 h

Cercavila itinerant amb
la Harpo’s Band
a càrrec de la Cia. Pentina el Gat
Lloc: pels carrers del centre de la ciutat

I també, al jardí:
12.30 h

“El llibre secret”
a càrrec de Marga Socias
Narració amb objectes

A més, tothom qui hi vingui podrà gaudir d’un
sorbet fresquet!

Els dissabtes d’estiu… petits espectacles familiars 7

6

Els dissabtes
d’estiu…
petits espectacles
familiars

2 de juliol

“El llibre secret”
a càrrec de Marga Socias
Narració amb objectes

Porta perruca, la Blancaneus? És veritat que el
gegant de la mongetera no vol sortir mai més al
seu conte? La Georgina Llapis té una doble vida:
de nit es converteix en l’agosarada i intrèpida
exploradora G. Llapis-Jones que, amb el seu
llibre secret intentarà esbrinar els misteris del
món dels contes.
(*) L’horari d’aquest espectacle serà a les 12.30 h

9 de juliol

“Rodar i rodar”
a càrrec de La Maleta Portàtil
Narració amb objectes

És un espectacle infantil basat en contes de
Gianni Rodari amb l’amaniment d’uns jocs
de màgia. Un sol actor a partir d’una maleta,
d’on surten tot d’objectes, ens transportarà en
aquest viatge per alguns contes de l’autor italià.

16 de juliol

“L’Alícia Patapam”
a càrrec de Mònica Torra
Narració dramatitzada

Horari: a les 11.30 h
Activitats gratuïtes

Parla d’una nena que quan llegeix un conte, si
li agrada molt, cau a dins de la història i coneix
els protagonistes del conte i hi juga capgirant
l’argument. Aquest espectacle és una adaptació
d’aquest conte, i els nens cantaran i participaran en la història per tal d’ajudar l’Alícia.

8 Els dissabtes d’estiu… petits espectacles familiars

23 de juliol

30 de juliol

6 d’agost

“Bruixes i bruixots”
a càrrec de L’Espina de la Sardina

Els dissabtes d’estiu… petits espectacles familiars 9

20 d’agost

“Contes en clau de fa”
a càrrec d’Alaiguateatre

Narració amb objectes

Narració i clown

Les bruixes i els bruixots saben fer màgia, encanteris i pocions. Són protagonistes de contes fantàstics on passen les coses més inversemblants.
Entrarem en el món d’aquests personatges amb
els contes “La bruixa i els colors”, “El sastre i les
bruixes” i “El bruixot i la noia enamorada”.

A partir de la narració i la música, us proposem
una manera diferent d’aprendre a escoltar la
nostra literatura. Combinant la interpretació,
els titelles i el clown, veurem com les actrius es
transformen en els diversos personatges que
formen part dels contes de la Mercè Rodoreda.

“Contes dibuixats”
a càrrec de Subi & Anna

27 d’agost

“Les aventures de Tom Sawyer”
a càrrec de Titelles Naip

Narració amb il·lustracions

Titelles

Una sessió de contes i poemes molt divertida
perquè va acompanyada d’il·lustracions en
directe de les històries que ens relaten, i on,
a més, coneixerem la figura del poeta Joan
Maragall, del qual vam celebrar l’any passat
els 150 anys del seu naixement.

Les aventures de Tom Sawyer és una novel·la de
l’escriptor nord-americà Mark Twain publicada
el 1876. El llibre relata uns mesos en la vida
d’aquest vailet, criat per la seva tieta Polly, que
viu en una ciutat petita prop del riu Mississipí.
Els Naip us presenten una versió amb titelles.

“La petita balena Elena”
a càrrec de Titelles Babi
Titelles

L’espectacle relata la història d’un home que
no ha vist mai el mar i que tot decidit agafa la
seva barca i va seguint el riu, que passa pel seu
poble, fins a trobar-se amb el mar. Allà coneix
una balena, es fan molt bons amics i…

Al juliol... uns vespres amb sorbets 11
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Al juliol...
uns vespres
amb sorbets

Càpsules animades

Tallers familiars de creació de curts d’animació amb la tècnica de l’stop
motion. Per participar als tallers cal inscriure-s’hi prèviament, indicant
quantes persones sou i de quines edats. A partir de 4 anys. Els infants han
d’anar acompanyats d’un adult.
Inscripcions a espaicultura@unnim.cat o a l’Espai Cultura Unnim
Caixa Sabadell (c. d’en Font, 25 o per telèfon al 937 286 650), de dilluns
a divendres, de 17 a 21 h, i dissabtes, diumenges i festius, d’11 a 14 h
i de 17 a 21 h.

Parauletes

Narracions i cançons per a infants fins a 4 anys

Tallers

per a infants a partir de 5 anys

Espectacles

per a tots els públics

Horari: de 17.30 a 20.30 h
Activitats gratuïtes
Per al públic familiar

12 Al juliol... uns vespres amb sorbets

Un vespre
de roba estesa
amb sorbet de
llimona

5

de juliol

17.30 h

Càpsules animades
a càrrec d’Animaldia
Taller

Al juliol... uns vespres amb sorbets 13

Un vespre
d’abracadabra
amb sorbet de
maduixa

12

de juliol

17.30 h

Càpsules animades
a càrrec d’Animaldia
Taller

18.30 h

“Els contes de casa de
l’osset Elies”

18.30 h

a càrrec d’Assumpta Mercader

“En cuc i la cuca”

Parauletes

a càrrec de Mon Mas

“Agulles d’animalades”

Parauletes

a càrrec de Núria Altamirano

“Bocabadat! Taller de màgia”

Taller

a càrrec de Màgic Cambras
Taller

19.30 h

19.30 h

a càrrec de Companyia Anna Roca

a càrrec de la Cia. Abbozzi

Espectacle

Espectacle

Com gairebè cada dia, la Mariona puja al terrat
amb la seva mare a estendre roba. Pujar al
terrat li agrada amb bogeria perquè és el seu
lloc preferit per jugar. A més, per divertir-se no
necessita grans joguines, en fa prou amb quatre
agulles d’estendre roba i altres estris que hi va
trobant escampats.

És un espectacle ple de sorpreses, humor,
música, improvisació i màgia, i que barreja diverses disciplines de les arts escèniques, amb
un estil fresc i divertit. La companyia va rebre el
Premi Nacional de Màgia 2008.

“Contes al terrat”

“La nit Abbozzi”

14 Al juliol... uns vespres amb sorbets

Un vespre
de gourmets
amb sorbet de
vainilla

19

de juliol

17.30 h

Càpsules animades
a càrrec d’Animaldia
Taller

Al juliol... uns vespres amb sorbets 15

Un vespre
de mi-fa-sol
amb sorbet de
xocolata

26

de juliol

17.30 h

Càpsules animades
a càrrec d’Animaldia
Taller

18.30 h

18.30 h

a càrrec d’Elisabeth Ulibarri

a càrrec de M. Helena Tolosa

Parauletes

Parauletes

“Dibuixar amb aliments”
a càrrec d’Iván Martínez

“Construcció d’instruments
musicals”

Taller

a càrrec d’Àngel DiStefano

“Xerrameca de contes. El gust”

“Canta la son, canta la gana”

Taller

19.30 h

19.30 h

a càrrec de Teia Moner

a càrrec de Gong Teatre Musical

Espectacle

Espectacle

La Teia Moner és actriu, titellaire, maga… Fa
més de 25 anys que trepitja escenaris. Aquest
espectacle barreja màgia, titelles i gastronomia.
Els mags més poderosos del món es troben per
fer un sopar i ens fan gaudir de la seva màgia
amagada.

La Mina-Li és una dragona que no sap llançar
foc, i això és un gran problema per a una dragona! Per solucinar-ho, decideix fer un viatge per
la Xina buscant el remei al seu mal. Si voleu conèixer les seves aventures, no us heu de perdre
aquest conte musical per a tota la família.

“Xefs”

“Gong!”

A l’agost… 17
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A l’agost…

La vesprada
del circ
PER AL PÚBLIC FAMILIAR
Horari: de 18.30 a 20.30 h
Tallers, espectacles, contes... Durant tot un vespre,
l’univers del circ inundarà el jardí de l’Espai Cultura
Unnim Caixa Sabadell.

2

d’agost

18.30 a 19.30 h

Tallers simultanis
Malabars: amb diàbolos, pilotes, masses, pal
xinès i carioques
Equilibris: amb pilotes i cables d’equilibris
Trapezi: per als més atrevits
Bombolles de sabó gegants: amb diferents
utensilis

A L’AMFITEATRE
18.45 h

“Les sabates del circ”
amb la Cia. Com Vulguis
Narració de contes

L’Aureli ens explicarà les històries d’alguns dels
personatges que han passat per aquest circ:
les acròbates, el pallasso blanc, la serp...
19.30 h

“Cabaret de circ”
Espectacle

A l’agost...
Una vesprada de circ per a públic familiar
“La nit slow. Una nit amable” per a adults

El circ més clàssic davant dels nostres ulls:
equilibristes, malabaristes, pallassos... Tot de
la mà del mestre de cerimònies Ton Muntané.

18 A l’agost…
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La nit slow.
Una nit amable

La nit slow.
Una nit amable

PER AL PÚBLIC ADULT
Horari: de 22 a 24 h
Una nova nit en què podrem passejar, olorar,
sentir, experimentar... Hi ha diferents propostes
relacionades amb diverses pràctiques i rituals de
ciències ancestrals i de saviesa mil·lenària.

25

d’agost

A L’AMFITEATRE
22 i 23 h

La cerimònia del te
a càrrec de Chado-Raku
Demostració

El te ha traspassat les fronteres de l’Extrem
Orient i ha donat la volta al món adaptant-se a
cada indret on ha aterrat. El ritual del te és una
tradició únicament japonesa que només uns
pocs especialistes poden arribar a conduir.
Chado-Raku és un grup de dones japoneses
residents a Barcelona que han retornat a les
arrels de la mil·lenària cerimònia del te.

22.30 i 23.30 h

Gessamí de nit
a càrrec de Yacine Belahcene i Yannis
Papaioannou

25

d’agost

A LA GESPA
22 h i 23 h

Sessions paral·leles dels tallers
Dansa dels “Chakres”
a càrrec d’Alberto Fitz Patrick
A partir de diverses músiques (populars, clàssiques, folklòriques, etc.) i danses, anirem descobrint diferents centres d’energia individuals
però de manera col·lectiva, mentre notem
com el nostre cos es va desbloquejant, alhora
que treballem sentiments i sensacions com la
vergonya, el pudor, el poder, el riure, el saltar...

Poètiques de l’olfacte
a càrrec de Teatro de los Sentidos
En aquest taller/experiència arribarem, amb
les olors, al punt exacte on es troben els
records del que va ser amb la memòria del que
vindrà.

Espectacle musical

Aquest concert obra una nova finestra d’energia,
rock àrab elèctric, català, ritmes, trajectòries
creuades, innovació, tradició i girs inesperats...

I també la degustació d’un còctel amb te
Preu tiquet del còctel: 3 €.
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Exposicions a
l’Espai Cultura
Unnim Caixa Sabadell

Fins al 17 de juliol

Fins al 24 de juliol

Els invents de TBO
i els seus dibuixants

Molles, engranatges
i píxels

Demana el joc de les diferències
a la recepció

Veniu i gaudiu d’una experiència lúdica
totalment interactiva per a públics
de totes les edats

Obres originals

Horari: dilluns a divendres de 17 a 21 h.
Dissabtes, diumenges i festius d’11 a 14 h
i de 17 a 21 h
Més informació: espaicultura@unnim.cat
i 902 335 566
Entrada gratuïta

Tecnologies del joc

DIES TECNOJOC
16 de juliol d’11 a 14 h
Tallers d’Eolo
Veniu a fabricar els vostres ventilòmetres i
barrets eòlics que el vent farà girar sense
parar. A càrrec de L’Obrador.
Per a totes les edats.
Horari: dilluns a divendres de 17 a 21 h.
Dissabtes, diumenges i festius d’11 a 14 h
i de 17 a 21 h
Més informació, jocs i recursos sobre joc i
tecnologia a: www.tecnologiesdeljoc.cat
www.unnim.cat
Entrada gratuïta

22

23

I al setembre...
Aquest proper setembre l’Espai Cultura Unnim Caixa Sabadell
inicia una proposta familiar nova: el Festival ReC (Relats Compartits d’Última Generació)! que combina la programació d’espectacles, en què l’oralitat, de la més tradicional a la més moderna,
es barreja amb altres pràctiques culturals i, especialment, l’ús de
nous mitjans tecnològics i la realització de les càpsules animades, tallers familiars de creació de petits curts d’animació amb la
tècnica de l’stop motion.
Per anar fent boca, us proposem que us apunteu als tallers de
càpsules animades que hem programat als Sorbets i que es
projectaran el primer dia d’espectacle del ReC!

Us avancem la programació
Espectacles
25 de setembre
A la classe de les girafes
a càrrec de Guillamino
23 d’octubre
Pim Pom
a càrrec de Bàrbara i els Morenos
20 de novembre
Dimitri
a càrrec d’El Nota & CIA
18 de desembre
El conte màgic
a càrrec de Toni Ortiz, dibuix,
i Lluís Pinyot, narració
Horari dels espectacles: a les 12 h
Entrades: 5 € infantil (fins a 12 anys) i 9 € adults.
Descomptes especials per als clients d’Unnim.
Consulteu abonaments.
Venda d’entrades, a partir del 6 de setembre:
www.unnimentrades.cat, oficines d’Unnim o a l’Espai
Cultura Unnim Caixa Sabadell (c. d’en Font, 25. Sabadell)
Horari: de dilluns a divendres, de 17 a 21 h. Dissabtes,
diumenges i festius, d’11 a 14 h i de 17 a 21 h.

Càpsules animades
Dissabtes, 8 d’octubre, 12 de novembre
i 3 de desembre, d’11 a 13.30 h i de 17.30 a 20 h
A cada taller, pot participar-hi un màxim
de 16 persones.
Les càpsules realitzades es projectaran abans
de començar l’espectacle del ReC!
del mes següent, i es podran veure al web
de l’Espai Cultura Unnim Caixa Sabadell.
Tria el dia que et vagi millor i inscriu-te a
espaicultura@unnim.cat o a l’Espai Cultura Unnim Caixa
Sabadell (c. d’en Font, 25 o per telèfon al 937 286 650), de
dilluns a divendres, de 17 a 21 h i dissabtes, diumenges i
festius, d’11 a 14 h i de 17 a 21 h.

