GENER
Divendres 13 de gener | 18h
HORA DE CONTE

Contes de la iaia
A càrrec d’Ulldistret

FUNDACIÓ PALAU
Riera, 54
08393 Caldes d’Estrac
937 913 593
www.fundaciopalau.cat
http://facebook.com/fundaciopalau

La iaia era feta a la seva manera, li va tocar viure moments difícils, que marquen el caràcter i també com s’expliquen els contes amb l’habilitat que tenia per incloure
fets màgics a la vida quotidiana.

Per a tots els públics. Gratuït

Lloc: Biblioteca Can Milans

Diumenge 15 de gener | 11.30h
ELS DIUMENGES DE LA
FUNDACIÓ PALAU

El punt, la línia i la
taca

A càrrec de Mireia Córdoba

AGEND’ACTIVI-

FAMIBIBLIOTECA CAN MILANS
Església, 6

Gener
Febrer
Març

08393 Caldes d’Estrac
937 913 025
http://bibliotecacanmilans.blogspot.com
http://bibliotecavirtual.diba.cat
http://facebook.com/canmilans

Per a gaudir de les obres de l’artista Jean Jacques Laigre,
inspirada en la ‘Música callada de Frederic Mompou’,
proposem una activitat familiar. Un joc a dues o quatre
mans, amb punts, línies i taques sobre paper. Farem servir l’aquarel·la i altres aiguades, i les transformarem.
Aprofitarem el “traç trencat” del nen i la “mà trencada”
de l’adult per afegir alguns petits retalls de paper triat
per la textura, fixant-nos en les formes suggerents per
donar-li un petit toc de collage a la nostra obra.

Per a nens i nenes a partir de 5 anys

Preu per nen/a: 3€

Lloc: Fundació Palau

Il·lustració: freepik.es

FUNDACIÓ Hivern 2017
PALAU
Caldes d’Estrac
BIBLIOTECA
CAN MILANS
_________________________________________

FEBRER

MARÇ

Diumenge 5 de febrer | 11.30h

Diumenge 5 de març | 11.30h

ELS DIUMENGES DE LA
FUNDACIÓ PALAU

Pintar sense pintar
A càrrec de Vanesa Ibarz

ELS DIUMENGES DE LA
FUNDACIÓ PALAU

Taller avis i néts.
Junts si que pintem!

Divendres 24 de març | 18h
TALLER DE MANUALITATS

La primavera arriba
a la biblioteca!

A càrrec de Vanesa Ibarz

Visita dinamitzada a l’exposició Plou, neva, pinta per descobrir diferents tendències de la pintura contemporània. Per
finalitzar participarem en un taller creatiu, en què descobrirem noves tècniques artístiques per pintar sense pintura, i
aconseguirem fer creacions úniques i originals que podreu
portar a casa.

Per a nens i nenes de 6 a 12 anys acompanyats d’un adult

Preu per nen/a: 3€

Lloc: Fundació Palau

Divendres 17 de febrer | 18h
HORA DEL CONTE + TALLER DE
MAQUILLATGE

La Pallassa Priska
A càrrec d’Eva González

La pallassa Priska sempre oblida el seu nas màgic per tot
arreu... Sort en té dels seus amics, els habitants de la Mediterrània, que l’ajuden a trobar-lo.

Per a tots els públics. Gratuït

Lloc: Biblioteca Can Milans

Visites intergeneracionals a partir del llibre Sóc un artista
de la il·lustradora Marta Altés, per apropar-nos a la pintura i
participar en un taller en el qual avis i néts realitzaran les
seves pròpies creacions a partir dels materials que trobarem a l’exposició Plou, neva, pinta.

Per a nens i nenes de 5 a 12 anys i els seus avis i àvies

Preu per nen/a: 3€

Lloc: Fundació Palau

Ja ha arribat la primavera i volem demanar a tots els nens i
nenes de Caldes que ens ajudin a guarnir la biblioteca per
tal que quedi ben florida i plena de color.

Per a tots els públics. Gratuït

Lloc: Biblioteca Can Milans

Divendres 10 de març | 18h

Divendres 31 de març | 18h

HORA DEL CONTE

La màquina del
temps

HORA DEL CONTE

Contes a l’africana
A càrrec d’Elena Codó

A càrrec de Gemma Ventura

Una nena molt curiosa, una màquina del temps i un gran
viatge. El contes ens faran saltar d’època en època i ens
portaran des de l’era dels dinosaures fins a un castell medieval, passant per la Grècia antiga i molts altres indrets històrics.

Per a tots els públics. Gratuït

Lloc: Biblioteca Can Milans

L’Àfrica està plena de pobles que s’expliquen a través dels
seus contes. Al voltant d’una rotllana el narrador encisa les
mirades de tots els que escolten i el porta en un viatge a
través de les paraules, la música i el ritme.

Per a tots els públics. Gratuït

Lloc: Biblioteca Can Milans

