
Casc Antic -  Aielo de Malferit  - 25 i 26 de setembre
teatre, musica, art, contacontes i molt mes

mini
llos
festival 2021
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espai benvinguda 
Informació, botiga i entrades per al festival  
+ espai violeta.
 

espai música
17h. Batukada amb Grup Percussió Escola 
Municipal de Música Llorenç Barber. 
Tots els públics. Plaça Palau.

19:30h. Flipa!!!! Amb Ramonets. 
Tots els públics.  Plaça Palau.
FLIPA, és una crida a l’optimisme, a veure el costat 
bo de les coses, a ballar, a aprendre que casi tot 
està a les nostres mans i a reivindicar que allò 
fonamental és que els infants es divertisquen, 
juguen i no se’ls faça de costat.
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espai música
12h. EL DILUVI.
Tots els públics. Passeig de L’ Eixample.
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espai art
17:30h. Taller d’escultura i reproduccions 
amb David Vila.
Recomanat fins a 5 anys. Pati Palau.

18:30h. Taller de joieria amb Alba Aparici.
Recomanat a partir de  6 anys. Pati Palau.

espai històries
17:30 h. Un arxiu de Rondalles amb 
El LLombrigol Rondallaire. 
Tots els públics. Parc Plaça La Font.
Això va anar i era, uns arxivers que arxiven allò 
que de segur mai no hauríeu pensat que es podia
arxivar, des de nassos fins a rondalles.

18:30 h. Cuentos de Quita y Pon amb Hèctor 
Bardisa & Soledad P. Vázquez.
Sessió recomanada per a públic d’ 1 a 6 anys. 
Parc Plaça la Font.
Contes i música s'uneixen en aquest espectacle 
ple de detalls.

espai jove
10h. Taller “Quan l‘amor es converteix en 
violència de gènere” a càrrec de l’àrea de 
Benestar Social.
Tots els públics. Ludoteca Municipal.
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Dissabte 25 de setembre. Taller + contacontes + Ramonets: 3 €
Diumenge 26 de setembre. Taller + El Diluvi: 3 €

Pack 2 dies. 5 €
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Ajuntament en horari de dilluns a divendres de 10:30 a 14:30 h.
Ludoteca Infantil en horari de dilluns a divendres de 18 a 20 h.

WhatsApp 606100731.+ Info 695796825 / aielo.cultura@cv.gva.es


