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CATALÀ

Eva Mª Serrano i la companyia teatral Té a tres presenten el taller històric teatral
Una altra història. Canamunt i Canavall. El format d’aquest taller històric
teatral és una idea original d’Eva Mª Serrano i Té a tres.
A la present versió d’Una altra història presentam la temàtica Canamunt i
Canavall. Aquesta activitat cultural per a tots els públics unifica història i
espectacle, coneixement i entreteniment. Consisteix en una visita guiada per
diferents indrets significatius del centre històric de Palma amb una entretinguda
explicació que recupera la memòria de la històrica i molt important disputa entre
dos bàndols o famílies nobiliàries durant els segles XVI i XVII. Els Canamunt i els
Canavall reberen aquests noms per la ubicació dins Ciutat de les seves cases: els
Anglada (Canamunt) a la part alta i els Rossinyol (Canavall) a la part baixa.
Després de la visita, el públic assistirà a una representació teatral d’improvisació
còmica a una sala del casal de Can Balaguer a on, basant-se en la informació
rebuda durant la visita, amb els seus suggeriments ajudarà a crear l’argument de
l’espectacle.
- Idioma: aquesta activitat es pot fer en català o castellà.
- Dies i horaris de l’activitat: dematins i horabaixes de dilluns a divendres, en
horaris concertats prèviament.
- Activitat adreçada a: segon cicle d’Educació Primària, Educació Secundària,
Batxillerat, Formació Professional Bàsica, Cicles Formatius, Educació Especial,
Educació d'Adults i altres grups organitzats.
- Preu: 7 € per persona (en grups educatius, el personal docent no paga).
- Durada de l’activitat: 2 hores (visita guiada + espectacle).
- Condicions de l’activitat: La visita es pot realitzar amb mínim de 20 alumnes i
un màxim de 40.
- Informació i reserves: Té a tres: info@teatres.org / tf. 971876113 - 646244665.

CASTELLANO

Eva Mª Serrano y la compañía teatral Té a tres presentan el taller histórico teatral
Otra historia. Canamunt y Canavall. El formato de este taller histórico teatral
es una idea original de Eva Mª Serrano y Té a tres.
En la presente versión de Otra historia presentamos la temàtica Canamunt y
Canavall. Esta actividad cultural para todos los públicos unifica historia y
espectáculo, conocimiento y entretenimiento. Consiste en una visita guiada por
diferentes lugares significativos del centro histórico de Palma con una entretenida
explicación que recupera la memoria de la histórica y muy importante disputa entre
dos bandos o familias nobiliarias durante los siglos XVI y XVII. Los Canamunt y los
Canavall recibieron estos nombres por la ubicación dentro de la ciudad de sus casas:
los Anglada (Canamunt) en la parte alta y los Rossinyol (Canavall) en la parte baja.
Después de la visita, el público asistirá a una representación teatral de
improvisación cómica en una sala del casal de Can Balaguer en la que,
basándose en la información recibida durante la visita, con sus sugerencias
ayudará a crear el argumento del espectáculo.
- Idioma: esta actividad se puede hacer en catalán o castellano.
- Días y horarios de la actividad: mañanas y tardes de lunes a viernes, en
horarios concertados previamente.
- Actividad destinada a: segundo ciclo de Educación Primaria, Educación
Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional Básica, Ciclos Formativos,
Educación Especial, Educación de Adultos y otros grupos organizados.
- Precio: 7 € por persona (en grupos educativos, el personal docente no paga).
- Duración de la actividad: 2 horas (visita guiada + espectáculo).
- Condiciones de la actividad: La visita se puede realizar con un mínimo de 20
alumnos y un máximo de 40.
- Información y reservas: Té a tres: info@teatres.org / tf. 971876113 646244665.

