Presenta

“PEDRA A PEDRA”

Autoria i Direcció: Rosa Díaz
Actor i Manipulador:Tian Gombau
La imaginació és més important que el coneixement. El coneixement és limitat.
La imaginació envolta el món. Albert Einstein.
"Pedra a pedra" compta amb més de 1.600 representacions realitzades en 40
països i 4 continents. Ha rebut 17 premis (6 nacionals i 9 internacionals) i una
nominació als Premis Max

PREMIS
FETEN
Premi al Millor Espectacle de Xicotet Format 2008
XXIV Mostra Internacional de Titelles a la Vall d’Albaida
Premi al Millor Intèrpret i Manipulador 2008
Finalista als Premis Max de les Arts Escèniques,
com a Millor Espectacle Infantil 2009
XX Fira de Teatre de Titelles de Lleida
Premi Drac d’Or dels Espectadors com a Millor Espectacle per a Infants 2009
Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Premi d’Arts Escèniques i Audiovisuals 2010
XXIII Festival Internacional de Teatre Valise, Lomza (Polònia)
Premi al Millor Espectacle 2010
XIX Internacional Festival de Teatre per a Xiquets i Xiquetes, Subotica (Sèrbia)
Premi Especial del Jurat per a l’Originalitat i la Fantasia 2012
XXI Congrés de UNIMA i Festival Mundial de Titelles, Chengdu (China)
Premi al Millor Espectacle 2012
XLV Festival internacional de Titelles (PIF), Zagreb (Croàcia)
Premi a la Millor Manipulació 2012
III Festival Internacional de Teatre de Titelles “Visiting Arlekin”, Omsk (Rússia)
Premi Especial del Jurat i Premi del Públic Professional 2013
Wayang Festival Mundial de Titelles, Jakarta (Indonèsia)
Finalista com a Millor Espectacle Original 2013

Radio Castelló Cadena Ser, Premi Oci i Espectacle 2013
XV Festival Internacional de Teatre de Titelles per a xiquets i xiquetes
“Lutfest” (Bòsnia i Hercegovina), Premi “Lutkobaz” a la idea més original 2014
Premis AVETID 2015, Premi a la trajectòria internacional
Festival Maskarada, Rzeszów (Polònia) 2018
Premi al Millor Espectacle otorgat pel Jurat Infantil
Premi al millor espectacle, otorgat pel Jurat Secret del festival
Premi al Millor espectacle, otorgat pel Jurat Professional del Festival

FITXA ARTÍSTICA
“Pedra a pedra”
de Rosa Díaz (Premio Nacional de las Artes Escénicas para la Infancia
y la juventud 2011 - Ministerio de Cultura)

Espectacle inspirat en el llibre Piedra a Piedra d’Isidro Ferrer.
FITXA ARTÍSTICA
Actor: TIAN GOMBAU
Direcció: ROSA DÍAZ
Música: MARIANO LOZANO-P
Escenografia i objectes: ISA SOTO
Producció: TIAN GOMBAU
Distribució: MÉLANIE LEFEBVRE
Agraïments: Isidro Ferrer, “Pajarito”, Pepa Plana i Oriol
Han recollit pedres per a l’espectacle: Iris, Mariano, Marc, Laia, Olga, Dominguet, Tian i
Rosa

SINOPSI
Un dia, caminant descalç per la platja, vaig comprovar que la terra està plena de pedres.
He començat a classificar-les i guardar-les com un preat tresor. Si mires el que hi ha en
elles, pots veure alguna cosa més que una simple pedra.
Una proposta per a despertar la imaginació dels xiquets i xiquetes a través dels objectes
inanimats.
La imaginació és més important que el coneixement. El coneixement és limitat. La
imaginació

envolta el món. Albert Einstein.

RECULL DE PREMSA

“(...) Y españoles que vuelan a la altura de los mejores como Teatre L'Home Dibuixat, La
Chana y Teatro Dos Mundos, entre otros.” EL PAÍS.COM (sobre Titirimundi). Rosana
Torres.
“Otro de los guiños brillantes de este festival ha sido el paso por la Casa del Sol de L'Home
Dibuixat, espectáculo pequeño para pequeños, muy cuidado y detallista que ha dejado
buen sabor de boca.” NORTECASTILLA.ES (sobre Titirimundi). Alfonso Arribas.

“”Pedra a pedra” (...) és una petita joia, amb una durada justa – només mitja hora -, que es
degusta en la intimitat – la capacitat és de només 70 persones - , i en què es recupera el
gust pel conte, per la història senzilla explicada amb originalitat, sentit de l’humor, bon gust,
retornant a les formes antigues d’explicar històries i aquell sempre necessari toc de màgia,
apel·lant directament a la intel·ligència i la imaginació, no només dels nens, sinó també
dels seus pares. D’entrada, els més menuts al davant, com ha de ser, sense adults (...) ,
per entrar en un altre món fet de màgia i poesia que trenca convencions, servit per un
titellaire amable que arriba amb la seva petita platja, les seves pedres, troncs i curculles, i
la sorra, i el candor de l’Home Llauna que només busca amics i únicament troba el rebuig
dels seus veïns, els senyors No, Ui, Ui, Ui i Ahhhh!, pel fet de ser diferent, fins que topa
amb un amiguet a la sorra de la platja.” EL PAÍS. Dani Chicano.

“”Pedra a pedra” és més que una obra de teatre. Més que un instant de misteri poc abans
que s’encenguin els focus. És una manera d’entendre el teatre. De trencar les normes
establertes. De fer sentir l’espectador com a participant en la respiració del muntatge, de
convertir-se en un privilegiat (...) Gombau ha descobert que les pedres tenen ànima, i que
només cal seure-hi a prop, callar i escoltar perquè confessin un cor que batega emotivitat i
empatia (...) L’obra segueix el fil d’una història que evoca a sorpreses i poemes visuals,
amb un suport evident d’una música descriptiva”. EL PUNT. Jordi Bordes.
“Sorra de la platja de Vinaròs, pedra tosca de Guatemala, oxidades llaunes buides i troncs
prenen vida de la mà de Tian Gombau, hàbil actor i manipulador amb una gran sensibilitat
(...) L’obra, molt plàstica, és una delicatessen (...).” EL PERIÓDICO DE CATALUNYA.
Marta Cervera.
“(...) Un treball plàstic de poesia, que amaga una història tendra que ens parla del rebuig i
dels prejudicis que es tenen davant d’allò que no coneixem (...).” LA VANGUARDIA.
James Begg.
“Y El Teatre de l´Home Dibuixat del veterano y siempre eficaz Tian Gombau, dirigido por la
sensitiva Rosa Díaz, autora también de la historia, consiguió un muy sugestivo y poético
espectáculo, Piedra a piedra, en el que las piedras y otros objetos encontrados entre la
arena de

la playa con la inventiva-imántica se convierten en mágicos personajes”.

CYBERPADRES.COM.

Ferran Baile.

“Entre la programación damos especial mención a la compañía valenciana El Teatre de
L’Home Dibuixat que nos invadió de ternura con su espectáculo “Piedra a piedra”
consiguiendo el premio al mejor espectáculo de pequeño formato”. LA TEATRAL. Laura
Godoy.
“Son parte de la memoria colectiva de todos las imágenes placenteras de los paseos por la
playa, el momento de recopilar piedras. Momentos que a uno le vienen a la mente al ver
Piedra a piedra, trabajo unipersonal interpretado por Tian Gombau (Teatre de L’Home
Dibuixat) para la que ha

contado con la sensibilidad de las directrices de Rosa Díaz.

Un trabajo plástico de gran carga

poética en el que se consigue una atmósfera única

que guarda en su interior una historia en la que se habla del rechazo y los prejuicios que
surgen ante lo desconocido”. Irune Larruzea. ARTEZ

“Rosa Díaz dirige esta poética y entrañable obra basada en el libro de Isidro Ferrer que
transcurre en una pequeña playa repleta de arena y llena de piedras en la que se habla
sobre el rechazo y los prejuicios que surgen ante lo desconocido”. REDACCIÓN. ARTEZ
Mostra de Teatre d’Alcoi
“Ahí está Tian Gombau jugando con piedras en un espectáculo muy bien diseñado y muy
grato para los más pequeños, (dirección Rosa Díaz, precisa, justa), con un una
tranquilidad, sosiego y

serenidad con la que seducía y conducía a los niños reales y

a los imaginarios, a los soñadores, por un pequeñísimo pero a la vez amplio horizonte de
situaciones y hasta una fiesta. Una delicia.” LEVANTE. Enrique Herreras.
Festival Todoarte para niños, Murcia
“Los pequeños de 3 a 6 años comprobaron que con las cosas más simples se pueden
hacer grandes historias. El Teatre del L'home Dibuixat hizo posible esta lección con su
espectáculo

Piedra a piedra, incluido en el certamen infantil Todo arte para niños.” LA

VERDAD.ES. Sonia M.Lario.
VII Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears
“L’Home Dibuixat, que procedent de Castelló ens contà una de les històries més
encantadores i

boniques que ens han explicat en molt de temps. La de l’home de

llauna, que cerca pedres a la

platja i les col·lecciona o se les menja. I tot narrat

amb una simplicitat, amb una dolçor i amb una

habilitat

narrativa

desenvolupant una capacitat d’encís infantil (els adults també

extraordinàries,

estàvem embadalits,

però mutats en nins, així que l’encís era aquí també infantil) que ens féu

oblidar el

nostre entorn i viatjar a la platja imaginària per allà on passejava el senyor Llauna
recollint pedretes i els seus intolerants veïns: el senyor No, el senyor Ui, ui, ui i el senyor
Aaargg! I

tot plegat fou màgic. Entendridor, entretingut i educatiu, perquè no tan sols

ens seduïren els

personatges impossibles, sinó que ens recordà, amb la claredat i la

contundència pròpia de la

sinceritat infantil, l’absurditat de les actituds despectives i

intolerants. Un bon missatge per als

infants, però encara més útil per als

espectadors grans.” DIARI DE BALEARS. Javier Matesanz.
XI Fira Mediterrània. Manresa
“El que dóna de si una pedra és inimaginable. La història que et pots arribar a inventar
amb un grapat pot ser fascinant. Però cal ser Tian Gombau. d’intèrpret de “Pedra a
pedra”, o enir el seu enginy per fer embadalir els més petits de la casa amb les aventures
de l’home

Llauna (...) La proposta de la companyia Teatre de l’Home Dibuixat és un

muntatge de mitja hora que va arribar a Manresa precedit de l’èxit artístic. El proper
febrer farà temporada al Teatre Nacional de Catalunya.” REGIÓ 7. Itoni Mata i Riu.
Titeremurcia 2008
“(...) una auténtica joya que obtuvo el premio al Mejor Espectáculo de Pequeño Formato en
el FETEN’08. (...) Piedra a piedra, escrita y dirigida por Rosa Díaz, se presenta con un
único actor-manipulador que crea un fantástico mundo en miniatura que asombra
especialmente a los pequeños y deja también a los mayores con la sonrisa idiota. (...)
Pasear por la playa recogiendo piedras, estrellas, y pequeños objetos se convierte de
pronto en un fantástico espectáculo. La presentación es a la par bella y sencilla. (...) el
actor, descalzo, abre su vieja maleta y de allí irá extrayendo estos pequeños objetos que
tomarán vida para crear diversos personajes,
(...)El argumento es un cuento edificante y educativo para los pequeños, pero la técnica
utilizada por Tian Gombau es lo verdaderamente sorprendente por su conmovedora
sencillez. Una preciosidad.” Javier González Soler.
XVIII Festival Au Bonheur des Mômes (França).
"Els trossos de fusta i pedres allà enllà que cobren vida com personatges mòbils. El
personatge principal intriga als seus veïns, ja que manté i menja pedres. A causa de això,
els seus veïns el rebutgen i ell no té amics. Per tant, queda sol, però tingues per segur, al
final es troba amb un amic com ell. Ens va encantar i el recomanaríem. " LA VACHE
DÉCHAÎNÉE, LE QUOTIDIEN DU FESTIVAL (... journal entièrement rédigé et conçu
par les enfants ... et pour les grands) Laurane et Floriane.
Festival Au Bonheur des Mômes (França).
"En la foscor de la sala Savoy," Pedra Pedra "ha guanyat als nens ...". LE DAUPHINÉ
LIBÉRÉ (Le Grand Bornand). Isabelle Davier.
FEX 59 Festival Internacional de Música y Danza de Granada
“Unas piedras y varios seres inanimados pueden emocionar al público si detrás de ellos se
esconde un gran comunicador. Gombau parece tener el don de la ubicuidad y hacer
mágia... Intensa y atinada musicalidad compuesta por Mariano Lozano-P, con un diseño
plástico de Isa Soto cargado de poesía... Mejor verlo que leerlo.” IDEAL DE GRANADA.
Ángeles Peñalver.
“El teatre de l’home dibuixat acercó al público más pequeño del FEX toda la vida que cabe
en pequeñas piedras en un espectáculo que combina pequeños títeres y objetos
encontrados en la playa con poesía en mayúsculas.” GRANADA HOY. Miguel Rodríguez.

"Molt bon espectacle per al públic jove de dos anys en què no només la imaginació
desbordant

dels artistes de El Teatre de l’Home Dibuixat fascina els espectadors, però

quan la nostra imaginació es posa constantment al bo!" Scène Nationale (França).
" Pedra a Pedra "és una història on les pedres es transformen en els dits de l'artista i
cobren vida

d'una manera màgica, mitjançant l'ús d'imatges de la nostra memòria

col·lectiva. "Pedra a Pedra” és més que una obra de teatre, es llegeix en el periòdic El
Punt. Més de un moment de misteri

abans que les els llums s'encenen. Gombau es

va adonar que les pedres tenen una ànima, és

suficient per seure a prop seu, a callar i

escoltar perquè obrin els seus cors bategant d'emoció i

empatia. "LE JOURNAL DE

SAÔNE-LOIRE (França)
Festival Festi’Mômes, Questembert, Bretagne (França).
""Pedra a pedra", en primer lloc, una proposta de teatre d'objectes per a nens de dos anys
Tian

Gombau ha realitzat més de 800 vegades a través d'Espanya i França. Un home

camina a la

platja amb la seva maleta, excepte una mica de llum sempre que sigui

possible, que conté gairebé tot el xou. Però no del tot ja que un cop oberta la maletapantalla, comença a furgar a la recerca

de roques i material que queda a la sorra per la

qual cosa construirà el Metalman, personatge

amb una llauna de sardines d'edat i una

pedra pel cap. L'actor s'aixecarà davant nostre, gairebé

sense paraules, tota una galeria

de personatges tots "typéfiés", destacant la seva imaginació

hiperactiva ... i els frens

reals, que sovint, s'oposen a ella. Tan deliciós que original. LE DEVOIR (Canadà). Michel
Bélair.
Festival MOMIX, Kingersheim, Alsace (França)
“Amb una mica de sorra, algunes pedres de diferents formes, petxines, una llauna, uns
pocs ajustaments, una regadora, una bossa de màgia, i molt d'enginy, l'actor Tian Gombau
conte la història d'un nen (una llauna com un cos, una pedra pel cap, pedres petites per als
ulls i la boca, els dits índex i mitjà esquerra del comediant per a la cama) que somien amb
donar la volta al món, però sobretot per trobar un amic que entén els seus desitjos ja que
els grans no volem saber res. Captivat pels efectes de so de música, i la història, els nens
ja no estaven asseguts al teatre, però transportats fins al mar. Es probable que es veuran a
les pedres d'una manera diferent i qui sap, com Tian Gombau, els donaran la vida.”
L’ALSACE, 25 de gener de 2012.
Festival MOMIX, Kingersheim, Alsace (França)
“Multitud de gent, el matí de dissabte al Hangar de Kingersheim, per al xou “Pedra a
pedra”. Una

vegada més, els programadors de Momix no es han enganyat i han tocat el

cor del públic amb un espectacle sorprenent per als nens. A l'escenari, l'actor i manipulador
d’objectes, Tian Gombau va conduir pares i fills en un món fantàstic, olorant la sorra
calenta. En un entorn de platja i amb simples pedres en moltes formes, ell va crear des de
zero una casa, una platja, els fons marí i personatges.
Així, els nens van tenir l'oportunitat de conèixer a l'home llauna, nascut d'una llauna de
sardines renegats i de pedres. Aquest personatge viu i menja res més que pedres, la qual
cosa intriga als seus veïns, que decideixen fer cas omís. Comptant la història d'aquest
home de llauna, que finalment es troba un amic, Tian Gombau mostra que podem construir
històries grans i boniques amb molt poc, mentre que amb un gest de complicitat, tracto
amb valors com tolerància.
L’ALSACE, 29 de gener de 2012. Christopher Schmitt.
"Va viatjar pel món durant quatre anys amb el seu espectacle "Pedra a pedra", que entreté
a totes les edats de 2 a 102 anys! I veient la comunicació que aquestes menuts titelles
articulades són capaços de crear amb el públic jove, l'aposta té èxit.” LE PROGRÈS,
(Chaponost, França), 25

de març de 2012.

Festival Int. de Marionnettes et de Théâtre Visuel TAM TAM (Île de la Réunion)
Dreaming Stones
"Decididament, el festival TAM TAM té l'art de despertar el nen que dorm dins de
nosaltres ... Si pensàveu que les pedres no tenien ànima, aneu a veure a Tian Gombau i El
Teatre de l'Home Dibuixat que ofereix amb " Pedra a pedra” un espectacle ple de poesia i
un viatge a l’imaginari dels nens i els adults. Una vella llauna de sardines llançada sense
cura, cobra vida davant els nostres ulls, creant un nou món ple d’humanitat on les
persones amb el cor de pedra no son els pitjors, ni molt menys. Agafem afecte a aquest
petit individu, l’Home Llauna, que sap prendre el temps de viure, simplement contemplant
l'horitzó. Els seus veïns no l’accepten, però no importa, nosaltres l'entenem, i fins i tot li
tenim enveja. Ens agradaria prendre-li la mà per mirar la vida amb els seus ulls de color
pedra i acompanyar-lo en els seus somnis de viatge. Segur que després de "Pedra a
pedra" no mirareu mai més les pedres dels vostres camins com abans... "
P’TIT JOURNAL TAM TAM, 12 d’octubre de 2012, Véro Lauret
Festival International de Marionnettes et de Théâtre Visuel TAM TAM (Île de la
Réunion)
"L'espectacle, ple de creativitat, ens fa literalment viatjar. Al final de l'actuació, els nens
estan encantats. I els adults presents, també." LE JOURNAL DE L’ÎLE DE LA REUNION,
11 d’octubre de 2012.

“Internacional, multilingüe, El Teatre de l’Home Dibuixat ha passejat la seua tendra història
“Pedra a pedra” per quatre continents i més de vint països. Voltant i girant, volant i
navegant, ha mostrat arreu un muntatge sensitiu que parla de la intolerància, les pors als
desconeguts i el valor de

l'amistat. Cadascuna de les mil representacions del geni de

Tian Gombau és divertida, educativa, dramàticament interessant. No construïda a
pedrades, sinó pedra a pedra. Universal.” EL LEVANTE, Lluís Messeguer, 11 d’abril de
2013
"L'artista Tian Gombau ha creat un ambient màgic en el que porta a l'audiència. Els
intercanvis

entre xiquets, joves i adults van demostrar que aquest espectacle és un gran

trampolí entre els edats.” COURRRIER PICARD (Roye, França) 22 de març de 2013.
IX Festival Petits Bonheurs de Montréal (Canadà)
"La il·lusió és bonica i divertida. El més bonic, perquè s'ha tornat estrany, és que el seu
teatre respecta l'espectador, encara que tingui dos anys. Us ofereix espai per somiar. En
aquest món on la tecnologia s'ha apoderat de les nostres neurones, encara hi ha gent que
creu en la imaginació i el seu poder sobre les nostres emocions." LE NOUVELLISTE
(Canadà), 11 de maig de 2013.
"L'espectacle “Pedra a pedra” de El Teatre del Home Dibuixat va tocar cors a través de la
seva

poesia i, sens dubte, ha rebut el suport popular on sigui que es va presentar."

COURTEMANCHE

COMMUNICATIONS (Canadà), Élise Magnan-Bélanger, 16 de

maig de 2013.
"La seva calidesa i el seu carisma han sorprès tant a nens com a adults". REDACCIÓ LA
GUIA JANÉ, Anna Isern
Internationalen Figurentheaterfestival "Uber.Leben" (Alemanya)
"Una mica de sorra, petxines, pedres i altres objectes trobats a la platja. La narració
poètica de Tian Gombau no necessita molt més. Una commovedora història sobre
l'amistat, la tolerància i el

rebuig dels altres." SÜDDEUTSCHE Zeitung, 19 d’octubre

de 2013
"L’obra és una manera simple però eficaç per estimular la imaginació dels nens,
convidant-los a aprendre sobre la reutilització dels materials d'una manera divertida. Una
experiència teatral imaginatiu e íntim, els nens són portats a entendre com la imaginació
pot prendre diverses formes." HOJEMACAU (Macau, Xina), juliol de 2013 .

"Aquesta aventura divertida ha fascinat els nens de 2 a 6 anys. Es tracta també d'una
història sobre la construcció d'un nou món." MACAU TIMES (Macau, Xina), 26 de juliol
de 2013.
"Encara que no es parla el mateix idioma, el públic capta el missatge. L'espectacle no es
basa en les paraules, sinó en el llenguatge corporal que estimula la imaginació de
l'audiència." THE MACAU POST DAILY (Macau, Xina), 26 de juliol de 2013.
"L'únic actor i manipulador, Tian Gomba, treu del seu cofre del tresor petxines, trossos de
fusta i molta imaginació per desenvolupar una història personal i sensible amb una
decoració minimalista . Recomanat des dels 2 anys fins el nen que dorm en els més
grans." SUDOUEST (Ascain, França), divendres 10 de gener de 2014.
"Tian Gombau és un mag de l'infinitament petit. Sota els seus dits, tot es transforma en la
vida amb senzillesa i gran poesia." SUDOUEST (Biarritz, França), dimecres 15 gener de
2014.
"Una història simple, però que no té sentit ni de poesia, que ens obre amb delicadesa a un
món que parla de la tolerància amb tendresa." JOURNAL 24 HEURES (Vevey, Suïssa),
dijous 13 de febrer de 2014.
"En aquest bonic muntatge, es tracta de diferència, solitud, somni. Una història senzilla, de
30 minuts, captivadora, plena de tendresa i poesia. Tots els nens es van anar amb els ulls
plens de la màgia que ofereix aquest breu viatge a la imaginació. Una petita joia." Le
Républicain Lorrain (Thionville, França), dimecres 19 de novembre de 2014.
" "Pedra a pedra" és una delícia per a totes les edats. Més que teatre d’objectes ... màgia.
No es necessita passaport, hi ha prou amb portar la seva ànima de nens." Le Républicain
Lorrain (Homecourt, França), dimarts 25 de novembre de 2014.
“Pedres que envolen la imaginació dels nens. Una història senzilla de petites pedres i
pedres grans manejat amb gràcia. El conjunt forma una bombolla de poesia i serenitat que
delecta al públic, des-de bebès fins a grans, banyant-los en un ambient tranquil·litzador.
Una bonica il·lustració de la màgia neix de la senzillesa.” Le Courrier de l’Ouest (Doué-laFontaine), divendres 5 de febrer de 2015.
" “Pedra a pedra” és més que una obra de teatre, més que un moment de misteri. Aquesta
obra ens explica una de les històries més fascinant sentit des de fa molt de temps. Una

trucada directa a d’intel·ligència i la emoció dels espectadors de 2 a 102 anys. Moments
màgics que ens fan caminar a la platja de manera diferent ". LE JOURNAL DE MILLAU
(Millau, França), dijous 19 de febrer de 2015.
"El Teatre de l'Home Dibuixat de Castelló de la Plana s'afirma com una paràbola sobre
l'autoafirmació, l'amistat i la tolerància". LE COURRIER (Ginebra, Suïssa), Dimecres 23
de setembre 2015
"Trossos de fusta, pedres i llaunes de sardines donen a llum a una història plena de
poesia. A l'assistir a "Pedra a pedra ", gràcies a l'habilitat i l'encant de l'actor, que sembla
divertir-se molt, entrem en el seu univers. Els petits segueixen amb alegria les aventures
de l'Homellauna, i els adults també ". TRIBUNE DE GENÈVE (Ginebra, Suïssa),
dijous 24 de setembre, 2015

LLISTAT DE REPRESENTACIONS
2007 (3 funcions)
8-9 de novembre

CEIP La Marina (3 f.)

Grau de CASTELLÓ

21-22 de febrer

Teatre Mònaco (6 f.)

Onda (CASTELLÓ)

7-8 febrer

CEIP Elcano (3 f.)

Grau de CASTELLÓ

27-28-29 febrer

ESTRENA XVI FETEN (6 f.)

Gijón (ASTÚRIES)

8 a l’11 d’abril

Campanià escolar (15 f.)

Benicarló (CASTELLÓ)

12 al 16 d’abril

Campanià escolar (15 f.)

Vinaròs (CASTELLÓ)

18 maig

XIX Fira de la Xarxa (2 f.)

Igualada (CATALUNYA)

21 de maig

Festival TodoArte para niños (3 f.)

Lorca (MURCIÀ)

23 maig

Festival Charrarte (2 f.)

P. Alfindén (ARAGÓ)

26 maig

X Encuentros TEVEO (2 f.)

Zamora (CAST. I LLEÓ)

29 maig

X Encuentros TEVEO (2 f.)

Benavente (CAST. I LLEÓ)

6 juny

Fundació Bancaixa (1 f.)

Castelló de la Plana (CASTELLÓ)

12 juny

Fira de Teatre Valencià (2 f.)

Alcoi (ALACANT)

26 setembre

X Festival Int. de Titelles (2 f.)

Castelló de la Plana (CASTELLÓ)

5 octubre

Centro Comarcal de Humanidades (2 f.)

La Cabrera (MADRID)

10 al 13 octubre

Fira Sa Xerxa (3 f.)

Vilafranca de Bonany (BALEARS)

19 d’octubre

Festival Guant (3 f.)

Valls (CATALUNYA)

25 d’octubre

Biblioteca Torrente Ballester (3 f.)

Salamanca (CAST. I LLEÓ)

31 octubre

Fira Mediterrània (3 f.)

Manresa (CATALUNYA)

3 al 9 novembre

Mostra de Titelles (7 f.)

Vall d’Albaida (VALÈNCIA)

11 i 13 novembre

Titeremurcia (6 f.)

Murcià (MURCIÀ)

21 de novembre

Casa de la Juventud (6 f.)

Colmenar Viejo (MADRID)

23-24-25 novembre

Teatro Villa de Móstoles (6 f.)

Móstoles (MADRID)

26 de novembre

Festival Internacional de Títeres (2 f.)

Sestao (EUSKADI)

3 de desembre

Gira Teatres Públics ATAPIB (2 f.)

Capdepera-Mallorca (BALEARS)

4 de desembre

Gira Teatres Públics ATAPIB (2 f.)

Alcúdia-Mallorca (BALEARS)

5 de desembre

Gira Teatres Públics ATAPIB (2 f.)

Artà-Mallorca (BALEARS)

5 de desembre

Gira Teatre als Pobles - Sa Xerxa (2 f.)

V. de Bonany-Mallorca (BALEARS)

6 de desembre

Gira Teatres Públics ATAPIB (2 f.)

Calvià-Mallorca (BALEARS)

7 de desembre

Gira Teatres Públics ATAPIB (2 f.)

Manacor-Mallorca (BALEARS)

8 de desembre

Gira Teatre als Pobles - Sa Xerxa (2 f.)

Porto Cristo-Mallorca (BALEARS)

8 de desembre

Gira Teatre als Pobles - Sa Xerxa (2 f.)

Puigpunyent-Mallorca (BALEARS)

11 de desembre

Gira Teatre als Pobles - Sa Xarxa (3 f.)

Es Mercadal-Menorca (BALEARS)

21 desembre

Sala Sant Domènech (3 f.)

La Seu D’U. (CATALUNYA)

2008 (130 funcions)

22 desembre

Casa de la Cultura (2 f.)

Sant Cugat (CATALUNYA)

26 desembre

Teatro Principal-MOTI (2 f.)

OURENSE (GALICIA)

29 desembre

Centro Cultural Zelaieta (2 f.)

Amorebieta-Etxano (EUSKADI)

2009 (307 funcions)
16 de gener

Teatre Regio (3 f.)

Almansa (CAST. LA MANXA)

18 de gener

Casa de cultura (2 f.)

Villena (ALACANT)

23 de gener

Sala La Carreta (3 f.)

Elx (ALACANT)

24 gener

Teatre Municipal (3 f.)

Algemesí (VALÈNCIA)

25 gener

Centre M. de Cultura La Mercè (2 f.)

Borriana (CASTELLÓ)

27 de gener

Teatre Principal (2 f.)

Banieres Mariola (ALACANT)

31 de gener

Teatre Fortuni (2 f.)

Reus (CATALUNYA)

1 de febrer

Sala l’Horta (2 f.)

València (VALÈNCIA)

5 al 22 febrer

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA (24 f.) BARCELONA (CATALUNYA)

26 de febrer

Teatre-auditori (3 f.)

El Campello (ALACANT)

28 de febrer

Programació familiar (2 f.)

Vitoria-Gasteiz (EUSKADI)

1 de març

Centre Cultural La Mercè (2 f.)

Girona (CATALUNYA)

11 i 12 de març

Teatralia-Red Comunidad (4 f.)

Serranillos Valle (MADRID)

13 de març

Teatralia-Red Comunidad (2 f.)

Torrelaguna (MADRID)

14 de març

Teatralia-Red Comunidad (2 f.)

Colmenarejo (MADRID)

15 de març

Teatralia-Red Comunidad (2 f.)

Cienpozuelos (MADRID)

16 de març

Teatralia-Red Comunidad (2 f.)

V. del Pardillo (MADRID)

22 de març

Caixa Forum (2 f.)

Tarragona (CATALUNYA)

23 març al 3 d’abril

Campania escolar (34 f.)

Granollers (CATALUNYA)

29 de març

Teatre Jardí (3 f.)

Figueres (CATALUNYA)

5 al 8 d’abril

Escalante Centre Teatral (5 f.)

València (VALÈNCIA)

19 d’abril

Teatro Moderno (2 f.)

Guadalajara (CAST. LA MANXA)

21 i 22 d’abril

Palau (5 f.)

Altea (ALACANT)

23 d’abril

Casa de la Cultura (3 f.)

Vilajoiosa (ALACANT)

24 d’abril

Casa de la Cultura (2 f.)

Alfàs del Pi (ALACANT)

26 d’abril

Casa de la Cultura (2 f.)

Ondara (ALACANT)

27-28 d’abril

Casa de la Cultura (5 f.)

Almussafes (VALÈNCIA)

29 d’abril

Anem al Teatre-Teatre la Marina (2 f.)

El Puig (VALÈNCIA)

1 al 3 de maig

Fira Internacional Titelles (3 f.)

Lleida (CATALUNYA)

4 de maig

Anem al Teatre-Teatre Capitolio (4 f.)

Godella (VALÈNCIA)

5 de maig

Campanià Anem al Teatre (2 f.)

Foios (VALÈNCIA)

6 de maig

Campanià Anem al Teatre (2 f.)

Puçol (VALÈNCIA)

8 al 13 maig

Festival Internacional Titelles (6 f.)

Segovia (CAST. I LLEÓ)

15 de maig

XX Festival Segnali (2 f.)

Pavia (ITÀLIA)

19 i 20 maig

Festival Internacional de Titelles (6 f.)

Sevilla (ANDALUCIA)

23 de maig

Red Teatros de la Comunidad (2 f.)

Pinto (MADRID)

25 i 26 de maig

Campanià Anem al Teatre (6 f.)

Meliana (VALÈNCIA)

28 i 29 de maig

Campanià Anem al Teatre (4 f.)

Massamagrell (VALÈNCIA)

6 de juny

Fest. Litterarum (2 f.)

Móra d’Ebre (CATALUNYA)

9 de juny

Palau (2 f.)

Altea (ALACANT)

17 de juliol

Festival International pour l’enfant (2 f.)

Moirans (FRANÇA)

22 de juliol

Festival Sagunt a Escena (2 f.)

Sagunt (VALÈNCIA)

26 de juliol

Festival Esbaiolat. (2 f.)

Esterri d’Anau (CATALUNYA)

22 d’agost

Sala de l’Ajuntament (2 f.)

Arties (CATALUNYA)

23 al 28 agost

Festival Au Bonheur des Mômes (15 f.)

Le Grand-Bornand (FRANÇA)

6 de setembre

Teatre Municipal (2 f.)

Benicàssim (CASTELLÓ)

De l’11 al 13 set.

Escola d’Arts i Oficis-Fira Tàrrega (6 f.)

Tàrrega (CATALUNYA)

18 setembre

Campania Escolar Diputació (2 f.)

Benlloc (CASTELLÓ)

24 al 27 setembre

Museu Marítim-Festes de la Mercè (14 f.)

Barcelona (CATALUNYA)

29 i 30 de setembre

Teatre Principal (6 f.)

Castelló de la Plana (CASTELLÓ)

2 d’octubre

CEIP la Sedeta (1 f.)

Barcelona (CATALUNYA)

3 d’octubre

FIROBI (2 f.)

Vilassar Mar (CATALUNYA)

4 d’octubre

Teatre (2 f.)

Montroig (CATALUNYA)

Del 6 al 9 d’octubre

Gira Municipis Mallorca-Sa Xerxa (6 f.)

Mallorca (BALEARS)

17 i 18 Octubre

Jornadas Educativas (5 f.)

Madrid (MADRID)

25 d’octubre

Teatro Bretón de los Herreros (2 f.)

Logronyo (LA RIOJA)

26 al 30 octubre

Campanià Escolar Dip. CASTELLÓ (10 f.)

Almassora (CASTELLÓ)

31 d’octubre

Institut del Teatre de Vic (1 f.)

Vic (CATALUNYA)

1 de novembre

Festival de Titelles de Vic (2 f.)

Vic (CATALUNYA)

2 al 6 novembre

Teatre Clavé (10 f.)

Tordera (CATALUNYA)

7 de novembre

Projecte Alasala (2 f.)

Ansoain (NAVARRA)

8 de novembre

Projecte Alasala (2 f.)

Zizur Maior (NAVARRA)

9 de novembre

Projecte Alasala (2 f.)

Noain (NAVARRA)

10 de novembre

Red Castilla-la Mancha (2 f.)

Daimiel (CAST. LA MANXA)

11 de novembre

Casa de la Cultura (2 f.)

Bellreguard (VALÈNCIA)

12 de novembre

Teatre Municipal (2 f.)

Chiva (VALÈNCIA)

15 de novembre

Centre Cultural La Beneficència (2 f.)

València (VALÉNCIA)

22 de novembre

C.C. Margarita Burón (2 f.)

Alcorcón (MADRID)

24 al 26 de novembre

Casal de Joves (8 f.)

Cerdanyola (CATALUNYA)

28 de novembre

Teatre (2 f.)

Salou (CATALUNYA)

29 de novembre

Teatre-auditori (3 f.)

Sant Cugat (CATALUNYA)

30 nov. i 1 desembreFestitíteres (3 f.)

Alacant (ALACANT)

2 de desembre

Auditorio Municipal (2 f.)

Novelda (ALICANTE)

6 de desembre

Teatre Atrium (2 f.)

Viladecans (CATALUNYA)

10 de desembre

Red Castilla-la Mancha (2 f.)

Alovera (CAST. LA MANXA)

11 de desembre

Red Castilla-la Mancha (2 f.)

El Casar (CAST. LA MANXA)

17 i 18 desembre

Teatre (4 f.)

Bunyol (VALÈNCIA)

26 de desembre

Auditorio Fundació Pilar i Joan Miró (3 f.)

Palma de Mallorca (BALEARES)

30 de desembre

Centro Cultural (2 f.)

Picanya (VALENCIA)

7 de febrer

Joc Al Ninot – Caixaforum (3 f.)

Lleida (CATALUNYA)

8 al 14 de febrer

X Festival À pas Contés (3 f.)

Dijon (FRANÇA)

20 de febrer

Aula de Cultura Cam (2 f.)

Benidorm (ALACANT)

27 de febr-9 de març

V Fest. Les Trois Jours de Casteliers (7 f.)

Montréal (CANADÀ)

13 de març

Auditori Lobiano Kultur Gunea (2 f.)

Ermua (EUSKADI)

27 de març

T.O.T Fest.-XI Concentració de Titelles (2 f.)

Poble Espaniol (CATALUNYA)

28 de març

Teatre Foment – versió anglesa ( 2 f.)

Sant Joan Despí (CATALUNYA)

30 de març

Col·legi (1 f.)

Morella (CASTELLÓ)

7 i 8 d’abril

Biblioteca Gianni Rodari (4 f.)

Nonantola-Módena (ITÁLIA)

10 d’abril

Okendo Kultur Etxea (2 f.)

Donostia (EUSKADI)

Del 12 al 18 d’abril

XX Festival Internacional Bambú (6 f.)

Tegucigalpa (HONDURAS)

24 i 25 abril

La Casa Encendida (4 f.)

Madrid (MADRID)

28 abril al 6 maig

Teatre Fernán Gómez (16 f.)

Madrid (MADRID)

7 de maig

Jornades literaries (3 f.)

Pombal (OPORTO-PORTUGAL)

9 de maig

Teatre (2 f.)

Celrà (CATALUNYA)

10 de maig

V Fest.Titelles Ribera Alberic (3 f.)

Alberic (VALÈNCIA)

16 al 22 de maig

Festival La Valleé Emois et Moi (8 f.)

Saint-Astier (FRANÇA)

23 de maig

TOPIC (2 f.)

Tolosa (EUSKADI)

26 de maig

C.E.I.P. Dean Martí (2 f.)

Oropesa del Mar (CASTELLÓ)

28 de maig

C.C. La Mercè – C. Esc. Dip. Cast. (3 f.)

Burriana (CASTELLÓ)

31 de maig

C.E.I.P La Mediterrània- C. Esc. Dip. Cast. (2 f.) Oropesa del Mar (CASTELLÓ)

9 de juny

XIII Int. Fest. Valise (2 f.)

Lomza (POLÒNIA)

24 de juny

Fundació Pilar i Joan Miró (1 f.)

Palma de Mallorca (BALEARS)

6 i 7 de juliol

Extensión Fest. Int. de Música i Danza (4 f.) Granada (ANDALUCIA)

28 i 29 agost

La Casa Encendida (4 f.)

26 setembre

Fundaçao Serralves. Festa do Outono (3 f.) O Porto (PORTUGAL)

10, 17 i 24 octubre

Museo Picasso (6 f.)

31 d’ octubre

Teatro (2 f.) ESTRENO HARRIZ HARRI Amurrio (EUSAKDI)

9 de novembre

Festival Arròs i Titelles-T. Principal (2 f.)

Alcoi (ALACANT)

5 de desembre

FESTIVAL MÉLI’MÔME (2 f.)

Reims (FRANÇA)

7 de desembre

Centre Social Torcy-Cités (2 f.)

Sedan (FRANÇA)

14, 15 i 16 desembre

Corral de Comedias (6 f.)

Acalá de Henares (MADRID)

17 de desembre

Casa Cultural Santa Clara (2 p.)

Portugalete (EUSKADI)

30 de desembre

Centre Cultural (2 f.)

Vitoria-Gasteiz (EUSAKDI)

2010 (117 funcions)

MADRID (MADRID)
Màlaga (ANDALUCIA)

2011 (241 funcions)
3 al 5 gener

Théâtre Jean Marais (6 f.)

Saint Fons (FRANÇA)

6 i 7 gener

Espace Jean Carmet (6 f.)

Mornant (FRANÇA)

10 gener

TNG-V Festival Re-Génération (2 f.)

Lyon (FRANÇA)

13 i 14 gener

Théâtre Municipal (5 f.)

Riom (FRANÇA)

15 i 17 gener

Lieu Petit Théâtre (4 f.)

Issoire (FRANÇA)

18 gener

CC de Billom-Saint-Dier (2 f.)

Billom (FRANÇA)

20 al 23 gener

Centre Culturel Le Polaris (6 f.)

Corbas (FRANÇA)

25 al 27 gener

Scène Nationale (6 f.)

Le Creusot (FRANÇA)

31 al 4 febrer

Théâtre de L’Épinoche (10 f.)

Saint-Chamond (FRANÇA)

5 febrer

Babero Little Theater (2 f.)

Monthey (SUÏSSA)

6 al 9 febrer

Teatro Pommier (8 f.)

Neuchâtel (SUÏSSA)

10 al 12 febrer

Quai des Arts (5 f.)

Rumilly (FRANÇA)

15 de febrer

Hors les Murs (1 f.)

Noyon (FRANÇA)

16 de febrer

Maison de quartier (1 f.)

Noyon (FRANÇA)

17 i 18 de febrer

Auditorium (4 f.)

Noyon (FRANÇA)

19 de febrero

CCM (1 f.)

Noyon (FRANÇA)

3 de març

Instituto Cervantes (2 f.)

Tetúan (MARROC)

4 de març

Instituto Cervantes (2 f.)

Rabat (MARROC)

5 de març

Instituto Cervantes (2 f.)

Casablanca (MARROC)

10 i 11 març

Casa de la Juventud (6 f.)

Colmenar Viejo (MADRID)

Del 15 al 18 maç

Auditorio Barakaldo (12 f.)

Barakaldo (EUSKADI)

19 de març

Sala Exposiciones (2 f.)

Markina (EUSKADI)

20 de març

Liceo Antzokia ( 2 f.)

Guernika (EUSKADI)

22 i 23 de març

Campaña escolar (7 f.)

Requena (VALÈNCIA)

Del 24 al 26 març

Sala Tramoia (5 f.)

Elx (ALACANT)

2 d’abril

Sala Cultural Egía (2 f.)

Donostia (EUSKADI)

6 d’abril

Centro Sociocultural (2 f.)

Cenes de la Vega (ANDALUCIA)

7 d’abril

Centro Social La Nava (2 f.)

Huétor Vega (ANDALUCIA)

9 al 17 abril

3º Semana de Teatro para Niños ( 2 f.)

Tijuana-Baja California (MÉXICO)

30 d’abril

Casa de la Cultura (2 f.)

Sopelana (EUSKADI)

8 de maig

FITTA Fest. Int. de Teatro de Títeres ( 2 f.)

Alcázar de S. Juan (Ciudad Real)

11 de maig

Theatre l’Echandole (3 f.)

Yverdon-les-Bains (SUÏSSA)

17 de maig

Centre Culturel Grand Ture (2 f.)

La Ferte-Macè (FRANÇA)

19 i 20 de maig

Espace André Rocton (3 f.)

Domfront (FRANÇA)

25 de maig

Festival Sementes (2 f.)

Santarem PORTUGAL)

27 i 28 de maig

Festival Sementes (2 f.)

Almada (PORTUGAL)

2 al 4 de juny

Teatro (5 f.)

Portimao (PORTUGAL)

9 juny

Biblioteca San Joan Moró (1 f.)

San Joan Moró (CASTELLÓ)

18 al 31 juny

GIRA A.E.C.I.D. (6 f. i 3 talleres)

San José (COSTA RICA),
Sto Domingo (REP. DOMINICANA)
Puerto Principe (HAITÍ)

7 de juliol

Festes Patronals (2 f.)

Ribera de Cabanes (CASTELLÓ)

5 d’agost

Festes Patronals (1 f.)

La Mata (CASTELLÓ)

10 i 11 de setembre

Festes Patronals (6 f.)

Vila-Real (CASTELLÓ)

15 al 18 setembre

XVI FEST. MOND. MARIONNETTES (3 f.)

Charleville-Mézières (FRANÇA)

18 set. al 1 d’octubre

Extensions XVI FEST. MARIONNETTES (22 f.) Charleville-Mézières (FRANÇA)

22 d’octubre

Trobada Biennal de Pedra en Sec ( 2 f.)

Vilafranca (CASTELLÓ)

23 d’octubre

Teatre Municipal (2 f.)

Carcaixent (VALÈNCIA)

26 i 27 d’octubre

Kultur Leioa (4 f.)

Leioa (EUSKADI)

4 al 10 de novembre

Festi-Môme (6 f.)

Bretagne (FRANÇA)

12 de novembre

Artemrede (2 f.)

Moita (PORTUGAL)

13 de novembre

Artemrede (2 f.)

Sobral (PORTUGAL)

18 de novembre

Artemrede (2 f.)

Barreiro (PORTUGAL)

19 de novembre

Artemrede (2 f.)

Abrantes (PORTUGAL)

20 de novembre

Artemrede (2 f.)

Oeiras (PORTUGAL)

26 de novembre

Institut Cervantes (1 f.)

Toulouse (FRANÇA)

27 de novembre

XIV Festival Marionnettissimo (3 f.)

Tournefeuille (FRANÇA)

29 de nov.2 des.

Campanià Escolar (12 f.)

Oloron-Sainte-Marie (FRANÇA)

19 al 22 de desembre

Funciones Escolares (13 f.)

Lycée Français, MADRID

28 al 30 de desembre

FESTIVAL TITIRIMUNDI EN NAVIDAD (6 f.)

Segovia (CAST. i LLEÓ)

17 de gener

Médiathèque Nathan Katz (2 f.)

Waldighoffen (FRANÇA)

18 i 19 de gener

Salle du Cercle (5 f.)

Bischheim (FRANÇA)

20 al 25 de gener

Espace Culturel (10 f.)

Vendenheim (FRANÇA)

26 de gener

Le Point d’Eau ( 3 f.)

Ostwald (FRANÇA)

28 i 29 de gener

XXI FESTIVAL MOMIX (3 f.)

Kingersheim (FRANÇA)

11 de febrer

Centro Municipal (2 f.)

Lugaritz (EUSKADI)

12 de febrer

Teatro Arriola (2 f.)

Elorrio (EUSKADI)

19 de febrer

Auditori (2 f.)

Alhóndiga-Bilbao (EUSKADI)

29 de febrer

Salle Communautaire (2 f.)

Chamonix (FRANÇA)

01 al 03 de març

Ateliers Polignac (7 f.)

Polignac (FRANÇA)

05 al 09 de març

Le Parvis, scène nationale (12 f.)

Tarbes (FRANÇA)

23 de març

Salle des Fêtes (3 f.)

Chaponost (FRANÇA)

26 de març

Communauté de Communes (3 f.)

Murat (FRANÇA)

27 de març

Communauté de Communes (3 f.)

Cère et Rance (FRANÇA)

29 de març

Communauté de Communes (1 f.)

Salers (FRANÇA)

30 de març

Communauté de Communes (1 f.)

Pierrefort (FRANÇA)

03 i 04 d’abril

Centre Cap-Nord-Ouest (3 f.)

Laon (FRANÇA)

05 d’abril

Centro Sociocultural Léo Lagrange (3 f.)

Roye (FRANÇA)

20 d’abril

Casa de Cultura (2 f.)

Lekeitio (EUSKADI)

21 d’abril

Casa de Cultura (2 f.)

Zarautz (EUSKADI)

26 al 30 d’abril

Festival du Rêve « Scèn’é Sonniu » (2 f.)

Porto Vecchio (Corsega-FRANÇA)

2012 (166 funcions)

20 al 26 de maig

XIX Inter. Children’s Theatre Festival (2 f.)

Subótica (SERBIA)

24 i 25 de maig

XI Fest. Pépites, L’Art et les tous Petits (3 f.) Charleroi (Bélgica)

27 de maig

21st UNIMA CONGRESS AND WORLD

al 03 de juny

PUPPETRY FESTIVAL (3 f.)

Chengdu (XINA)

25 de juliol

Nat. Olympics Memorial Youth Center (1f.)

Tokio (JAPÓ)

26 al 29 de juliol

Fest. Shizuoka Convention-Art Center (3 f.) Shizuoka (JAPÓ)

30 juliol al 3 d’agost

VIII Kijimuna Festa Festival (5 f.)

Okinawa (JAPÓ)

4 i 5 d’agost

XXIII Iida Puppet Festival (3 f.)

Iida, Nagano (JAPÓ)

7 d’agost

Instituto Cervantes de Tokio (1 f.)

Tokio (JAPÓ)

9 al 15 d’agost

XXIII Chuncheon Puppet Festival (2 f.)

Chuncheon (SUR-COREA)

8 de setembre

45 International Puppet Festival PIF (2 f.)

Zagreb (CROÀCIA)

11 i 12 de setembre

XI International Puppet Festival LUTKE (6 f.) Ljubljana (ESLOVÈNIA)

21 de setembre

Teatre Municipal (2 f.)

Benicàssim (CASTELLÓ)

24 set. al 15 d’oct.

Fest. Inter. Marionnette TAMTAM (11 f.)

Saint-Paul (ÎLLA RÉUNIÓ)

26 d’octobre

XIII Festival Contes et Compagnies (2 f.)

Belfort (FRANÇA)

27 d’octobre

Centre Culturel Régional (2 f.)

Delémont (SUÏSSA)

29 al 31 d’octobre

Festival P’tit Cannes A You ( 6 f.)

Cannes (FRANÇA)

12 al 16 de novembre

Auditori (5 f.)

Vila-Real (CASTELLÓ)

17 de novembre

III Al! Festival Teatro, Títeres y Objetos (2 f.) Saragossà (ARAGÓ)

23 de novembre

Centre Cultural (2 f.)

Massamagrell (VALÉNCIA)

27 al 29 de novembre

Ville (9 f.)

Schiltigheim (FRANÇA)

1 de desembre

COPLER-CC Pais entre Loire et Rhône (3 f.) Saint-Symphorien (FRANÇA)

3 al 7 de desembre

EPCC Théâtre (13 f.)

Bourg-en-Bresse (FRANÇA)

10 i 11 de desembre

Centre Européen d’Art (3 f.)

Conques (FRANÇA)

18 al 21 de desembre

Fest.Stories for children and grown ups (2f) Bucharest (ROMANIA)

2013 (196 funcions)
23 de gener

MJC Archipel Sud (2 f.)

Annecy (FRANÇA)

24 de gener

Foyer d’Animation et de Loisirs (3 f.)

Thônes (FRANÇA)

24 al 31 de gener

Château Rouge (15 f.)

Annemasse (FRANÇA)

4 i 5 de febrer

Théâtre (5 f.)

Yzeure (FRANÇA)

6 de febrer

Déc. Fest. Méli-Mélo (2 f.)

St Médard d’Eyrans (FRANÇA)

7 i 8 de febrer

Déc. Fest. Méli-Mélo (3 f.)

St Jean d’Illac (FRANÇA)

9 i 10 de febrer

XIII Festival MÉLI-MÉLO (3 f.)

Canéjan (FRANÇA)

11 i 12 de febrer

Le Carré-Les Colonnes (3 f.)

St-Médard-en-Jalles (FRANÇA)

13 al 15 de febrer

Le Carré-Les Colonnes (6 f.)

Blanquefort (FRANÇA)

26 febrer

La Soierie (2 f.)

Faverges (FRANÇA)

27 febrer

Gran-Gévrier-Animation (2 f.)

Gran-Gévrier (FRANÇA)

28 febrer i 1 mars

Musée Gadagne (2 f.)

Lyon (FRANÇA)

12 et 13 març

Centre Culturel Jean l’Hôte (8 f.)

Neuves-Maisons (FRANÇA)

14 al 17 març

Le Creuset (6 f.)

Uckange (FRANÇA)

18 març

Centre Socioculturel Léo Lagrange (3 f.)

Roye (FRANÇA)

19 març

CAL Clermontois (3 f.)

Clermont (FRANÇA)

21 al 23 març

Théâtre Paul Éluard (8 f.)

Choisy-Le-Roi (FRANÇA)

10 al 13 d’abril

Maison des Arts (8 f.)

Thonon-lès-Bains (FRANÇA)

1 al 12 maig

IX Festival Petits Bonheurs + desc. (19 f.)

Montréal (CANADÀ)

17 al 22 maig

III Festival Visiting Arlekin (4 f.)

Omsk (RUSSIA)

18 al 22 de juny

XXII Materinka Festival (2 f.)

Liberec (REPÚBLICA TXECA)

16 al 18 de juliol

XVI Festival La Voix de la Mediterranée (3 f.) Lodève (FRANÇA)

15 al 21 de juny

XIV Fest. Int. de Marionnettes ( 3 f.)

Bernay (FRANÇA)

24 al 29 de juliol

Macao Cultural Centre (8 f.)

Macao (XINA)

13 d’agost

Poliesportiu-Pavelló (1 f.)

Villores (CASTELLÓ)

1 al 8 de setembre

Wayang World Puppet Carnival (1 f.)

Jakarta-Bali (INDONESIA)

15 al 19 de setembre

XXIII Festival Changé d’Air (4 f.)

Changé (FRANÇA)

21 i 22 de setembre

XXII Fest. Le Chainon Manquant (6 f.)

Laval (FRANÇA)

13 d’octubre

Fábula Teatro (2 f.)

Murcià (MURCIÀ)

18 d’octubre

XIV Int. Figurentheaterfestival (2 f.)

Munich (ALEMANYA)

20 d’octubre

X FEST. Int. Déc. Images Marion. (1 f.)

Tournai (BÈLGICA)

23 al 31 d’octubre

Circuito ABECEDARIA (16 f.)

ANDALUCIA

2 al 11 de nov.

VI Big Break Int. Festival (2 f.)

Moscou (RÚSSIA)

9 de novembre

Teatro Paraiso (2 f.)

Vitoria (EUSKADI)

20 de novembre

La Concòrdia(3 f.)

Montmeló (CATALUNYA)

21, 22, 23 de nov.

Théâtre (5 f.)

Villeneuve-Lès-Maguelone (FRANÇA)

7al 15 de desembre

SAT Teatre (18 f.)

Barcelona (CATALUNYA)

18 al 23 de desembre

XXVIII Fest. Int. Neapolis (5 f.)

Nabeul-Tunis (TUNÍSIA)

21 de desembre

Centre Nat. des Arts de la Marionnette (1 f.) Tunis (TUNISIA)

28 de desembre

Museu Guggenheim (2 f.)

Bilbao (EUSKADI)

2014 (210 representacions)
6 al 13 de gener

CC Sud Pays Basque (10 f.)

Ascain (FRANÇA)

14 i 15 de gener

Biarritz Culture (5 f.)

Biarritz (FRANÇA)

16 i 17 de gener

Scène de Pays Baxe Nafarroa (5 f.)

Ispoure (FRANÇA)

4 de febrer

Escola (2 f.)

Bassecourt (SUÏSSA)

5 de febrer

CPO de Lausanne (2 f.)

Lausanne (SUÏSSA)

10 al 14 de febrer

Arcs en Scène (11 f.)

La Chaux-de-Fonds (SUÏSSA)

16 al 19 de febrer

Teatre (11 f.)

Vevey (SUÏSSA)

11 i 12 de març

VIII Izmir Int. Puppet Days (2 f.)

Izmir (TURQUIA)

17 de març

Casa de la Cultura Atxulondo (2 f.)

Zizurkil (EUSKADI)

18 al 21 de març

Teatro Victoria Eugenia (8 f.)

Donostia (EUSKADI)

22 de març

Escena Miriñaque Teatro (2 f.)

Santander (CANTABRÍA)

29 de març

Teatre Clavé (2 f.)

Tordera (CATALUNYA)

30 de març

Complex Cultural de Cal Sitjes (1 f.)

Artès (CATALUNYA)

1, 2 i 3 d’abril

Com de Com Pays de la Serre (5 f.)

Crecy sur Serre (FRANÇA)

4 d’abril

Péniche Spectacle (4 f.)

Longueil-Annel (FRANÇA)

13 de maig

XV LUTFEST (2 f.)

Sarajevo (BÒSNIA-HERZEGOVINA)

17 de maig

IX Festival MUKAMAS (2 f.)

Tampere (FINLANDIA)

25 al 29 de maig

Teatre-Auditori (14 f.)

Granollers (CATALUNYA)

31 maig i 1juny

Titelles i Ciutat al Born (2 f.)

Barcelona (CATALUNYA)

2 al 4 de juny

XVII Kinderkulturfestival (2 f.)

Duisburg (ALEMANYA)

2 de juliol

Teatre Tivoli (3 f.)

Burjassot (VALÈNCIA)

3 de juliol

XXIII Fest. Teatre i Bibliot. de la Mar (2 f.)

Benicàssim (CASTELLÓ)

23 al 31 de juliol

XV Children’s Arts Festival (6 f.)

Taipei (TAIWAN)

10 al 14 d’agost

XXII Int. Fest. of Puppet Theater (10 f.)

Jérusalem (ISRAEL)

16 d’agost

State Puppet Theater (2 f.)

Burgas (BULGARIA)

13 de setembre

Festival El Rioja y los 5 Sentidos (3 f.)

Logroño (LA RIOJA)

4 d’octubre

Teatre Kursaal (2 f.)

Manresa (CATALUNYA)

5 d’octubre

Teatre Cirvianum (2 f.)

Torelló (CATALUNYA)

13 i 14 d’octubre

Le Palace (3 f.)

Surgères (FRANÇA)

16 d’octubre

Espace Culturel Paul Guimard (2 f.)

Saint-Mars-la-Jaille (FRANÇA)

18 d’octubre

I Fest. Ce soir, je sors mes parents (2 f.)

Ligné (FRANÇA)

3, 4 i 5 de novembre

Théâtre (5 f.)

Cahors (FRANÇA)

6, 7 i 8 de novembre

MJC (6 f.)

Rodez (FRANÇA)

14 i 15 de novembre

Théâtre du Parc (4 f.)

Andrézieux-Bouthéon (FRANÇA)

17 al 23 novembre

V Fest. Théâtre Buissonnier (13 f.)

Thionville (FRANÇA)

24 al 29 novembre

Centre Cultural P. Picasso (15 f.)

Homécourt (FRANÇA)

1 al 3 de desembre

Centre Culturel Jean l’Hôte (8 f.)

Neuves Maisons (FRANÇA)

8 i 9 de desembre

Espace Culturel de La Fleuriaye (4 f.)

Carquefou (FRANÇA)

10 i 11 de desembre

Le Quai des Arts (4 f.)

Pornichet (FRANÇA)

12 de desembre

Espace Cult. Léopold Sedar Senghor (4 f.)

Le-May-sur-Evre (FRANÇA)

15 i 16 de desembre

Complexe Cult. des Terres Blanches (6 f.)

Bouc-Bel-Air (FRANÇA)

18 de desembre

Centre Cult. Jean-Jacques Rousseau (3 f.)

Seyssinet-Pariset (FRANÇA)

19 i 20 de desembre Fest.

Il était une fois...Noël au Théâtre (5 f.)

Thuir (FRANÇA)

30 de desembre

Auditori de Peguera (2 f.)

Calvià-Mallorca (BALEARS)

2015 (184 representacions)
4 de gener

Butaka Txikia (2 f.)

Vitoria (EUSKADI)

18 i 19 de gener

Eldorado (4 f.)

St-Pierre d’Oléron (FRANÇA)

21 i 22 de gener

Centre Culturel (4 f.)

Liffré (FRANÇA)

23 i 24 de gener

Espace Culturel Jean-Vilar (3 f.)

Lanester (FRANÇA)

24, 26, 27 de gener

VII Festival Prom’nons Nous (6 f.)

Muzillac (FRANÇA)

30 de gener

Théâtre P. Noiret (3 f.)

Doué La Fontaine (FRANÇA)

1 i 2 de febrer

Festival Villages en Scène (3 f.)

Thouarcé (FRANÇA)

3 de febrer

Espace Culturel St-Anne (2 f.)

Saint-Lyphard (FRANÇA)

4 de febrer

XII Fest. Cornegidouilles-extensions (2 f.)

Mainvilliers (FRANÇA)

5 de febrer

I Festival Malices au Pays (3 f.)

Château-du-Loir (FRANÇA)

6 de febrer

I Festival Malices au Pays (4 f.)

La Flèche (FRANÇA)

9 i 10 de febrer

Centre Culturel Anima (7 f.)

Prunelli Di Fium (FRANÇA)

11 y 12 de febrer

Espace Pierre Bel (2 f.)

La Valette du Var (FRANÇA)

18 i 19 de febrer

Théâtre Comoédia (4 f.)

Aubagne (FRANÇA)

2 de març

Centre Culturel (3 f.)

Moissac (FRANÇA)

3 i 4 de març

Centre Culturel (4 f.)

Ramonville (FRANÇA)

5 i 6 de març

Théâtre de la Maison du Peuple (6 f.)

Millau (FRANÇA)

7 de març

Centre Culturel Jean Ferrat (2 f.)

Cabestany (FRANÇA)

8 al 15 de març

IV BIMBAM Festival (7 f.)

Salzburg (ALEMANYA)

17 i 18 de març

Centre Cultural Athena (4 f.)

La Ferté-Bernard (FRANÇA)

19 i 20 de març

Espace Culturel F. Miterrand (3 f.)

Canteleu (FRANÇA)

21 al 23 de març

III Fest. Mit, Hand & Fuss (2 f.)

Northeim (ALEMANYA)

17 i 18 d’abril

CREAC Service Culturel (4 f.)

Bègles (FRANÇA)

20 i 21 d’abril

Fest. Le Printemps des P’tits Loups (4 f.)

Val-de-Reuil (FRANÇA)

22 d’abril

Salle Polyvalente (1 f.)

St-Jouin-Bruneval (FRANÇA)

23 d’abril

Les Scènes Mitoyennes (3 f.)

Caudry (FRANÇA)

25, 26 i 27 d’abril

Fest. Le Printemps des P’tits Loups (5 f.)

St-Pair-sur-Mer (FRANÇA)

9 de maig

XXV Fest. Int. de Titelles (2 f.)

Gavà (CATALUNYA)

12 i 13 de maig

Mitusu-Eskolatik Antzerbira Bilbao (3 f.)

Bilbao (EUSKADI)

14 de maig

IX Festival La Déferlante de Printemos (2 f.) Saint-Jean-de-Monts (FRANÇA)

15 de maig

IX Festival La Déferlante de Printemos (2 f.) Pornic (FRANÇA)

16 de maig

IX Festival La Déferlante de Printemos (2 f.) Notre-Dame-de-Monts (FRANÇA)

19 i 20 de maig

VII Fest. Kaolin et Barbotine (4 f.)

Limoges (FRANÇA)

21 al 24 de maig

XII Festival Brikabrak (6 f.)

Le Bugue (FRANÇA)

27, 28 i 29 de maig

Scène Nationale d’Albi (6 f.)

Albi (FRANÇA)

27 de juny

Centro Cultural de Jesús (2 f.)

Jesús-Ibiza (ILLES BALEARS)

6, 7 i 8 de setembre

Bornholm Puppet Festival (5 f.)

Svaneke (DINAMARCA)

22 al 30 de setembre

Théâtre des Marionnettes (22 f.)

Genève (SUÏSSA)

18 d’octubre

Sala la Expositiva (2 f.)

Granada (ANDALUCÍA)

19 al 25 d’octubre

IV FESTIVAL OUVÉ JOU A (3 f.)

Schoelcher (ILLA DE LA MARTINICA)

8 de novembre

Centre Cultural del Matadero (1 f.)

Huesca (ARAGÓ)

12 al 15 de nov.

XVII Encuentros TEVEO (2 f.)

Valladolid (CASTELLA i LLEÓ)

19 i 20 de nov.

Espai Cultural La Hague (4 f.)

Beaumont-Hague (FRANÇA)

22 i 23 de nov.

XVII Fest. Graine de Public (4 f.)

St-Pierre-les-Elbeuf (FRANÇA)

10 al 14 de des.

Espacio Cult. Le Nouveau Monde (7 f.)

Fribourg (SUÏSSA)

15 de desembre

Théâtre des Mots (2 f.)

St-Germain-sur-l’Abresle (FRANÇA)

16 de desembre

MJC (1 f.)

Amplepuis (FRANÇA)

17 i 18 de desembre

Sala Municipal d’Espectacles (5 f.)

Lambesc (FRANÇA)

2016 (81 representacions)
25 gen. al 11 de feb.

Côté Cour-gira itinerant (19 f.)

Franche-Comté (FRANÇA)

14 de febrer

San Agustin Kultur Gunea (2 f.)

Durango (EUSKADI)

21 de febrer

XX Ciclo Joc al Ninot (2 f.)

Lleida (CATALUNYA)

6 i 7 de març

Harri Xuri Kulturgela (2 f.)

Louhossoa (FRANÇA)

13 i 14 de març

Scènes d’enfance-Théâtre Na Loba (2 f.)

Pennautier (FRANÇA)

15 de març

Sala Avelana (3 f.)

Lavelanet (FRANÇA)

17 de març

Foyer Municipal (2 f.)

Osséja (FRANÇA)

25 de març

Fest. Cuentomifasol (2 f.)

Castelló de la Plana

25, 26 i 27 d’abril

MJC (6 f.)

Metz (FRANÇA)

26 i 27 maig

Espai Cultural La Hague (4 f.)

Beaumont-Hague (FRANÇA)

29 de maig

Fest. Luluberlu (3 f.)

Blagnac (FRANÇA)

16 i 17 de Juliol

XXXI Fest. Int. Teatro Hispano (2 f.)

Miami (EEUU)

25, 26 i 28 de juliol

Gyeonging Puppet Festival (8 f.)

Suwon (COREA DEL SUD)

9 d’agost

Local de festes (1 f.)

Cinctorres (CASTELLÓ)

17 d’agost

XI Fest. L’Écho des Mots (2 f.)

Pont-du-Fossé (FRANÇA)

18 d’agost

Fest. Pot de Marmot’s (2 f.)

Guillestre (FRANÇA)

2 al 15 de setembre

VI Festival “ACTI” (8 f.)

Bogotà (COLOMBIA)

24 de setembre

Auditori Carles Santos (3 f.)

Vinaròs (CASTELLÓ)

2 i 3 de novembre

Teatre del Raval-IETM VALENCIA (3 f.)

Gandía (VALENCIA)

4 de novembre

Kultur Etxea (1 f.)

Urkabustaiz (EUSKADI)

5 de novembre

Sala Zigoita (1 f.)

Zigoita (EUSKADI)

10 de desembre

Médiathèque Simone Veil (3 f.)

La Ciotat (FRANÇA)

30 de gener

Campanya escolar (2 f.)

Morella (CASTELLÓ)

11 de febrer

Festival Manimagine (2 f.)

Thorigné-Fouillard (FRANÇA)

25 de febrer

Biblioteca Torrente Ballester (2 f.)

Salamanca (CAST. I LLEÓ)

26 de febrer

Mostra de Titelles (2 f.)

Laguna de Duero (CAST. I LLEÓ)

28 de febrer

Festival Théâtre avec un Ñ (2 f.)

Toulouse (FRANÇA)

3 de març

Escoles Pies (2 f.)

Castelló (CASTELLÓ)

4 de març

Casa de Cultura (2 f.)

Xàbia (ALACANT)

12 i 13 de març

Festival Quai des Mômes (7 f.)

Lamballe (FRANÇA)

Del 27 al 31 de març

Le Palace (9 f.)

Surgères (FRANÇA)

Del 4 al 6 d’abril

Espace Culturel Henri Salvador (6 f.)

Coulaines (FRANÇA)

12 d’abril

Saló de l’Ajuntament (2 f.)

Oiartzun (EUSKADI)

11 de febrer

Festival Solstice de la Marionnette (2 f.)

Belfort (FRANÇA)

13 de març

Centre Cultural (1 f.)

Pezilla (FRANÇA)

22 de març

Centre Cultural (2 f.)

Perpignan (FRANÇA)

21 d’abril

Teatre de la Llar del Jubilat (2 f.)

Lliria (VALÈNCIA)

3 de juny

Teatre la Beneficència (1 f.)

València (VALÈNCIA)

13 de juny

Festival Maskarada (2 f.)

Rzeszów (POLÒNIA)

14 i 15 de juny

MAPAS-Mercado Cultural del Atlántico Sur

Sta Cruz de Tenerife (CANARIES)

2017 (38 funcions)

2018

27 i 28 de juliol

FAMFEST (4 f.)

Santiago de Chile (CHILE)

26 d’agost

Festival Place aux Mômes (2 f.)

Valais (SUÏSSA)

21, 22 i 23 d’octubre

Teatre Principal (6 f.)

Castelló de la Plana (CASTELLÓ)

9 de novembre

Mostra de Titelles de la Vall D’Albaida (2 f.)

El Palomar (VALÈNCIA)

10 al 14 de desembre

Centre Cultural ANIMA (8 f.)

Prunelli Di Fiumorbu (CÒRSICA-FRANÇA)

21 de desembre

Xarxa d’Ateneus (1 f.)

Gandesa (CATALUNYA)

22 de desembre

Xarxa d’Ateneus (1 f.)

Vilarodona (CATALUNYA)

23 de desembre

Xarxa d’Ateneus (1 f.)

Reus (CATALUNYA)

28 de desembre

Festival A Estrada (2 f.)

A Estrada (GALICIA)

CONTACTE
TIAN GOMBAU-L’HOME DIBUIXAT
Camí primer canal, 15, A1
12100 Castelló de la Plana
MÉLANIE LEFEBVRE: distribución
TIAN GOMBAU: gerente, actor
Tel: 0034-964 284 991 / 0034-630 069 109 (Tian)
teatre@homedibuixat.com
www.homedibuixat.com

