
DEL 6 AL 15 DE MAIG DE 2022

DISSABTE 14 DE MAIG 

Taller familiar “Com explicar contes” a 
càrrec de David Planas

UnUn conte es pot explicar de moltes maneres, però 
sempre d'una manera conscient. Per què expliquem 
aquest conte; quan l'expliquem; on l'expliquem. En 
aquest petit taller farem una introducció per agafar 
confiança i eines per posar-nos davant d'un conte. 
Jugarem, compartirem experiències, i sobre tot, ens 
ho passarem molt bé.

DDavid Planas és un polifacètic actor, contacontes i 
productor. Format a l’Escola de Teatre El Galliner de 
Girona, és membre fundador de la Cia. Vadecontes, 
amb més de 1000 sessions de contes (per a infants i 
per adults) a les maletes.

Adreçat a famílies que els agradi explicar i contar 
contes

Gimnàs de l’Escola Les ArGimnàs de l’Escola Les Arrels
14 de maig de 2022, de 16 a 19 h.
Preu inscripció: 10 € x unitat familiar

DIUMENGE 15 DE MAIG

Inscripcions als tallers i venda d’entrades* 
tickets.maçanetdelaselva.cat 

Pack 3 x teatre visitant: 10 € (inclou 
l’entrada als espectacles del Grup de 
Teatre d'Arbúcies i Sant Hilari,        
Cia. IncreiXendo de Sant Gregori 
i Cia. El Mii Cia. El Mirall de Blanes)

* Les entrades per a la funció de “Best Seller” a 
càrrec de Maçateatre es vendran durant la set-
mana prèvia i abans de la funció a la taquilla del 

mateix Teatre.

El Mirall de Blanes presenta “Garrí al forn 
amb compota de reineta”

Teatre La Societat
15 de maig de 2022, a les 18 h
Preu entrada: 5 €

MITJA
DISTÀNCIA
FESTIVAL DE TEATRE 
AMATEUR DE MAÇANET 

DE LA SELVA



DIVENDRES 6 i 13 DE MAIG 

DIUMENGE 8 DE MAIG

DISSABTE 7 DE MAIG 

DISSABTE 14 DE MAIG 

Tast al matx d’improvisació per a joves a 
càrrec de Pau Bancells

EtsEts jove i tens ganes de passar-t’ho bé? Vols gaudir 
d’un espai creatiu, de companyonia i de respecte on 
poder imaginar i deixar fluir les teves idees? Doncs 
vine al tastet de matx d'improvisació organitzat per a 
joves de 16 a 25 anys on, des de la improvisació, 
podràs mostrar el teu enginy en un entorn segur.

DosDos equips en competició, que desconeixen els 
temes que se'ls proposaran i que només disposen de 
30 segons cronometrats per esquematitzar el que 
han de representar a la pista per veure qui improvisa 
amb més gràcia.

Adreçat a joves d’entre 16 i 25 anys. No cal experièn-
cia prèvia.

Teatre La Societat
Divendres 6 i 13 de maig de 2022, de 19 a 20:30 h. 
Preu inscripció: 5 €

Taller Escola de Circ Exprés a càrrec de 
Contaminando Sonrisas

Adreçat a tothom. No cal experiència prèvia

Placeta de Can Felló
7 de maig de 2022, d’11 a 14 h. Accés lliure

I Concurs “Xssst...” de Teatre Breu

L’objectiu del I Concurs “Xssst...” de teatre breu és di-
namitzar i promoure la creativitat artística entre els 
aficionats al teatre amateur.

Pista Jardí. 
8 de maig de 2022, d’11 a 14 h
Entrada lliure. 
Podeu consultar les bases a maçanetdelaselva.cat

Taller d’iniciació al clown a càrrec de Jordi 
Manyà

Tens ganes de descobrir què vol dir ser clown? Doncs 
aquí tens una oportunitat per fer-ho!!! 
DuDurant dues hores, amb el joc com a fil conductor, 
buscarem el clown que tots tenim dins. Ho farem des 
de la mirada, el ritme i l'emoció. I si el trobem... el sa-
ludarem com vulguem!

Adreçat a persones adultes. No cal experiència 
prèvia

Teatre La Societat
Dissabte 14 de maig de 2022, d’11 a 13 h.
Preu inscripció: 5 €

IncreiXendo de Sant Gregori  presenta 
“Mockinpott” 

Teatre La Societat
14 de maig de 2022, a les 20 h
Preu entrada: 5 €

Maçateatre presenta “Best Seller”

Teatre La Societat
8 de maig de 2022, a les 18 h. 
Preu: 8 €

Grup de Teatre d’Arbúcies i Sant Hilari presenta 
“Terapèutic” + “Enigmàtic” (programa doble)

Teatre La Societat
7 de maig de 2022, a les 19 h (hi haurà mitja part)
Preu entrada: 5 €

Som una súper família!!
Taller a càrrec de Creativita. Amb Rafel 
Sánchez, facilitador de realitats

TTaller per mirar-nos als ulls i re-conèixer com som, què 
fem, com ens relacionem, quins recursos tenim, com 
els fem servir i com ens sentim. Amb l’objectiu de 
re-conèixer, validar, valorar i ser conscients de com 
ens estimem. Adreçat a famílies

Gimnàs de l’Escola Les Arrels
7 de maig de 2022, de 17 a 19 h.
GGratuït amb inscripció prèvia a 
info.creixentjunts@gmail.com  
Organitza: Ass. Creixent Junts

Taller de teatre musical a càrrec de 
M. Àngels Salavedra
DuDurant dues sessions es treballaran les cançons i les 
coreografies de “Mamma Mia” i “Dancing Queen” del 
grup suec ABBA, extretes del musical "Mamma Mia!". 
Un taller pensat per cantar i ballar en grup amb un ob-
jectiu en comú.

M. Àngels Salavedra és actriu, ballarina i professora de 
teatre. Formada al Centre de Formació Teatral El Galliner 
de Girona. Ha cursat dansa contemporània al Nou Espi-
ral de Salt i cursos de balls de saló. Forma part de les  
companyies Oriart (teatre musical), Excalibur (lluita es-
cènica) i IncreiXendo (teatre de text).

Adreçat a persones amb ganes de cantar i ballar. No cal ex-
periència prèvia

Teatre La Societat
Divendres 6 i 13 de maig de 2022, de 20:30 a 22:30 h. 
Preu inscripció: 10 €

AmbAmb el Festival Mitja-Distància volem rellançar la cultu-
ra teatral i fer-la arribar a tothom. És un festival fet des 
de la base per un equip d’apassionats pel teatre que ha 
elaborat la programació que teniu a les mans. Hi ha 
propostes de tot tipus i per a tots els públics, des de 
formacions a espectacles, fins a la cirereta del festival, 
el concurs ‘Xssst...’. Al grup motor, felicitar-vos per la 
ffeina i desitjar-vos molta merda. I a tots vosaltres, con-
vidar-vos a participar i a gaudir del primer Festival de 
teatre amateur de Maçanet. Que comenci l’espectacle!

Sr. Xavier Xarbau
Regidor de cultura, ciutadania i participació


