DISSABTE 4 I DIUMENGE 5 FEBRER 2017

FLIC7 | FESTA DE LA LITERATURA
PER FAMÍLIES
PROGRAMACIÓ CCCB - MACBA
ELS HORARIS D’AQUEST PROGRAMA PODEN SOFRIR CANVIS D’ÚLTIM MOMENT
Dissabte: de 10.30 a 19h
Obertura de taquilles 10h
Obertura de portes 10.30h
BATIBULL
AMB ELISENDA ROCA, CLARA I ARIADNA PEYA

Diumenge: de 10.30 a 18h
Obertura de taquilles 10h
Obertura de portes 10.30h
PROHIBIT NO TOCAR
AMB ROBERTA GENOVA

BATIBULL és un espectacle de música i dansa on hi trobareu Espai de joc sensorial pels més petits on tocar, olorar,
poesia sortint d’una torradora, fregint-se a la paella, bullint escoltar i tastar els portarà a gaudir amb tots els sentits!
dins una olla a pressió, servida sobre una safata de pastisseria, a punt de treure el suc a una espremedora, esperant
a dins d’una sopera o a la capsa de llaminadures.
Queixalarem poesia, la mastegarem amb ritme o pausadament fins que ens esclati al paladar i els seu sabor ens faci
riure i ens emocioni. Un BATIBULL d’arts escèniques per
gaudir amb la família!
Tipologia:
On:
Hora:
Durada:
Edat:
Aforament:

Espectacle
Sala Raval I Edifici Teatre I CCCB
17h15 (Ds)
12h30 (Dg)
50 minuts
A partir de 7 anys
limitat

On:
Hora:
Durada:
Edat:

SOROLLS. AMB ROSER ROS, QUIM RIBALTA I
GERARD VALVERDE

De bon matí, la ciutat es desperta omplint les orelles del
nostre protagonista amb tota mena de sorolls i renous; uns
surten de casa, d’altres es couen al carrer. És irresistible!!!
La solució? Fugir! Sí! Fugir! Sempre! Si, però on? Al mar? Al
camp? A …? Però, hi ha solució? Adaptació del llibre Bruits,
de Marion Bataille.
Tipologia:
On:
Hora:

Auditori Meier I MACBA
10h45, 11h45,13h15,15h45, 17h00 (Ds)
10h45, 11h45,13h15,15h45, 17h00 (Dg) Durada:
40 minuts
Edat:
De 0 a 3 anys I Aforament Limitat
Aforament:

Espectacle audiovisual i sonor
Sala Raval I Edifici Teatre I CCCB
11h00 (Ds)
11h30 (Dg)
45 minuts
Tots els públics
limitat

CONTES AMB... JORDINA BIOSCA
LA REINA DE LES NEUS D’ANDERSEN

CONTES AMB... YOSHIHIRA HIOKI
EL DRAC I EL MOSQUIT TAMBÉ S’ALIMENTEN

OBJECTES LECTORS
AMB SARA SAN GREOGORIO I MEDIALAB-PRADO

Per sobre dels núvols, al capdamunt del cel, hi va viure fa
molt de temps un bruixot: maligne, dur, cruel i depravat que
odiava profundament veure les coses boniques de la terra.
Per aquesta raó, va decidir que tot allò que fos bonic es
tornés lleig, que tot allò que era dolç fos fel, que totes les
paraules tendres es convertissin en insults i renecs … I
així va ser

Però de què? Un parell de contes populars del Japó i
de la Xina on s’expliquen quins són els aliments favorits
d’aquests éssers fantàstics… o terrorífics?

Taller de construcció de dispositius per narrar, llegir i gaudir
de la literatura. A partir de la combinació de diverses peces
encaixables, la Sara us convida a participar d’un espai lúdic,
creatiu i de participació col·laborativa.

Tipologia:
On:
Hora:
Durada:
Edat:

Tipologia:
On:
Hora:
Durada:
Edat:

Tipologia:
On:
Durada:
Edat:
Aforament:

Narració
Hall I CCCB
12h30 (ds)
60 minuts
Tots els públics

Narració
Hall I CCCB
16h30
60 minuts
Tots els públics

Taller
Hall I CCCB
90 minuts
Tots els públics
30 participants (1 nen / 1 adult)

TRES VEGETALS... MOLT FEMENINS!
AMB TANTÀGORA I PERE GINARD

GIMCANA
KIT DEL FLIC

EN CONSERVA. AMB BOIXADÓS I NETWORK FLIC
ESCOLES D’IL·LUSTRACIÓ

La carbassa, la poma i el pèsol són vegetals que apareixen a
tres contes protagonitzats, respectivament, per la Ventafocs,
la Blancaneu i la Princesa del pèsol. Us convidem a redescobrir un fragment de cadascuna de les rondalles traduïdes o
versionades al català i reinterpretades visualment on apareixen els vegetals escollits, acompanyats per breus apunts
botànics així com anotacions sobre el paper simbòlic dels
fruits que apareixen dins d’aquestes narracions.

5 capses per trobar, 12 preguntes per respondre i 3 personatges literaris; en Patufet, la Pipi Lagnstrum i l’Abiyoyo.
T’hi atreveixes?
Ah... i al final hi ha premi! El KIT del FLIC creat per en Dario
Zeruto!!!

Exposició de llaunes il·lustrades, pels joves il·lustradors
participants al Network Flic d’il·lustració on hi participen
10 Escoles d’il·lustració i 218 joves. Aquí, descobrireu els
43 seleccionats per el jurat integrat per: Javier Mariscal,
Juli Capella, Júlia Solans, Natalia Zaratiegui. Roser Ros i
Magalí Homs.
Vine a descobrir els nous talents de la il·lustració!!!

Tipologia:
On:
Hora:

Tipologia:
On:
Hora:

Edat:

Exposició
Hall I CCCB
de 10h30 a 19h00 (Ds)
de 10h30 a 18h00 (dg)
Tots els públics

Edat:

Recorregut literari
Hall I CCCB (inici)
de 10h30 a 19h00 (Ds)
de 10h30 a 18h00 (Dg)
Tots els públics

Tipologia:
On:

Exposició
Fàbrica de la Creació I Sala-1 I
CCCB
de 10h30 a 19h00 (Ds)
de 10h30 a 18h00 (Dg)
Tots els públics

Hora:
Edat:

BIBLIOTECA
FLIC

GARGOT DE TAULES
AMB GUIXOT DE 8

LLEGIR LA CIUTAT

En aquesta Biblioteca hi podreu trobar la selecció de llibres
FLIC d’enguany i de les altres edicions del Festival.

Una gran parada de jocs reciclats on els objectes culinaris
es transformen en elements lúdics; espàtules de fusta, olles
i paelles faran les delícies de grans i petits!

Tipologia:
On:
Hora:

Tipologia:
On:
Hora:

En aquesta biblioteca hi trobareu una bona selecció d’àlbum
il·lustrat amb la ciutat com a nexe comú: la ciutat en conflicte, la ciutat i la seva perifèria, la ciutat com a joc visual,
la ciutat com a nom propi, el naixement de la ciutat, la ciutat
com a passeig, la ciutat bressol d’aventures i la ciutat com
a espai urbà. Des del FLIC celebrem així el nomenament de
Barcelona com a Ciutat Literària per la UNESCO.

Durada:
Edat:

Auditori Meier I MACBA
10h45, 11h45,13h15,15h45, 17h00 (Ds)
10h45, 11h45,13h15,15h45, 17h00 (Dg)
40 minuts
De 0 a 3 anys I Aforament Limitat

Edat:

Joc
Pati de les dones I CCCB
de 10h00 a 19h00 (Ds)
de 10h00 a 18h00 (Dg)
Tots els públics

Tipologia:
On:
Hora:
Edat:

Acció amb llibres
Sala Raval I Edifici Teatre I CCCB
de 10h30 a 14h00 i de 15h30 a 19h00 (Ds)
de 10h30 a 14h00 i de 15h30 a 18h00 (Dg)
Per tots els públics

CURTMETRATGES LITERARIS
Us convidem a gaudir d’aquesta
selecció de curtmetratges
que surten de llibres.
Disfruteu-la !!!

DISSABTE 4 DE FEBRER | 11H50
Livro Clap – Planeta Tangerina Editora
Para noches sin sueño – A buen paso – Gran Angular
The lost thing tràiler – Barbara Fiore

DISSABTE 4 DE FEBRER | 18H15
Livro Calp – Planeta Tangerina Editora
Popol Vuh – Amanuta Editorial
Elal y los animales – Amanuta Editorial

DIUMENGE 5 DE FEBRER | 11H45
Livro Clap – Planeta Tangerina Editora
Darwin, un viaje al fin del mundo – Amanuta Editorial
El señor G – A buen paso – Gran Angular

DIUMENGE 5 DE FEBRER | 17H30
Livro Clap – Planeta Tangerina Editora
El secreto de los selknam – Amanuta Editorial
Soy pequeñito – A buen paso – Gran Angular

Tipologia:
On:
Durada:
Públic:
Idioma:

cinema
Auditori I CCCB
30 minuts
Tots els públics
castellà

FÀBRICA DE LA CREACIÓ
EL LLEÓ I JO, AMB NINA WEHRLE
(IT’S RAINING ELEPHANTS)

LLUMS I OMBRES DE LA CIUTAT,
AMB COM UN LLUM

RECEPTARI LITERARI
AMB MIQUEL DESCLOT

A la Marta li agrada dibuixar i fer coses. Un bon dia agafa
un paper cinc vegades més gran que ella i comença a dibuixar. Agafa el color groc, dibuixa una cabellera salvatge, un
musell i un bon bigoti … i si, és un lleó!! Ah… està sortint
del paper… i sí, es converteix en el seu amic. La Nina us
proposa crear la vostre pròpia història sobre un lleó… i
potser tu?

Us convidem a construir una ciutat amb llums i ombres, a
partir de fragments literaris sobre espais urbans.

LA POESIA ES FA AMB PARAULES. Per fer poesia no cal
saber teoria literària. Es pot ‘escriure’ poesia caminant pel
bosc, però també asseguts en una taula, com en aquest
taller.

Tipologia:
On:
Hora:
Durada:
Edat:
Aforament:

Taller
Fàbrica de la Creació I Sala-1 I
CCCB
11h45 (Ds) | 11h15 (Dg)
120 minuts
A partir dels 7 anys
15 participants (1 nen / 1 adult)

Tipologia:
On:
Hora:
Durada:
Edat:
Aforament:

Taller
Fàbrica de la Creació I Sala-1 I
CCCB
11h30, 13h00 i 16h45 (Ds)
11h00, 12h45 (Dg)
60 minuts
A partir dels 7 anys
15 participants (1 nen / 1 adult)

Tipologia:
On:
Hora:
Durada:
Edat:
Aforament:

Taller
Fàbrica de la Creació I Sala-1 I
CCCB
11h00, 12h45 (Ds)
75 minuts
A partir dels 7 anys
15 participants

ATENCIÓ: Aquest taller forma part de l’espai “La Fàbrica de
la Creació” i l’aforament per cada taller està limitat a 15
persones. Per accedir-hi cal fer reserva de plaça a la central
de reserves que estarà ubicada a la Sala -1 del CCCB. Els
tallers de la tarda només es poden reservar a partir de les
15h30 i no està permès reservar plaça d’un dia per l’altre.

ATENCIÓ: Aquest taller forma part de l’espai “La Fàbrica de
la Creació” i l’aforament per cada taller està limitat a 15
persones. Per accedir-hi cal fer reserva de plaça a la central
de reserves que estarà ubicada a la Sala -1 del CCCB. Els
tallers de la tarda només es poden reservar a partir de les
15h30 i no està permès reservar plaça d’un dia per l’altre.

ATENCIÓ: Aquest taller forma part de l’espai “La Fàbrica de
la Creació” i l’aforament per cada taller està limitat a 15
persones. Per accedir-hi cal fer reserva de plaça a la central
de reserves que estarà ubicada a la Sala -1 del CCCB. Els
tallers de la tarda només es poden reservar a partir de les
15h30 i no està permès reservar plaça d’un dia per l’altre.

RECEPTARI LITERARI
AMB ANDREA JOFRE

RECEPTARI LITERARI
AMB MAITE CARRANZA

PARAULES QUE ALIMENTEN. AMB EL MUSEU
PAPERER DE CAPELLADES I BETI ALEMANY

PLATS COMBINATS. Farem històries noves combinant ingredients en plats trenca-closques.

MENÚ MEDITERRANI. Al nostre taller cuinarem històries
plenes de llum i de color, amb aromes de mar i tastos de
mel, farcides d’àngels i servides per follets. Només cal tenir
més de set anys, un polsim d’imaginació i fam de contes.
Atenció que no se les cruspeixin els manairons!

Heu vist mai que d’una paraula en pugui créixer mostassa? Veniu, que inventarem paraules, les escriurem i si les
regueu bé, a casa us germinaran i us podreu alimentar de
paraules

Tipologia:
On:

Tipologia:
On:

Hora:
Durada:
Edat:
Aforament:

Taller
Fàbrica de la Creació I Sala-1 I
CCCB
16h30 (Ds)
90 minuts
A partir dels 7 anys
15 participants

ATENCIÓ: Aquest taller forma part de l’espai “La Fàbrica de
la Creació” i l’aforament per cada taller està limitat a 15
persones. Per accedir-hi cal fer reserva de plaça a la central
de reserves que estarà ubicada a la Sala -1 del CCCB. Els
tallers de la tarda només es poden reservar a partir de les
15h30 i no està permès reservar plaça d’un dia per l’altre.

Hora:
Durada:
Edat:
Aforament:

Taller
Fàbrica de la Creació I Sala-1 I
CCCB
12h30, 16h00
90 minuts
A partir dels 7 anys
15 participants

ATENCIÓ: Aquest taller forma part de l’espai “La Fàbrica de
la Creació” i l’aforament per cada taller està limitat a 15
persones. Per accedir-hi cal fer reserva de plaça a la central
de reserves que estarà ubicada a la Sala -1 del CCCB. Els
tallers de la tarda només es poden reservar a partir de les
15h30 i no està permès reservar plaça d’un dia per l’altre.

Tipologia:
On:
Hora:
Durada:
Edat:
Aforament:

Taller
Fàbrica de la Creació I Sala-1 I
CCCB
11h45, 13h00, 16h00 (Ds)
11h45, 13h00, 17h00
60 minuts
A partir dels 7 anys
15 participants

ATENCIÓ: Aquest taller forma part de l’espai “La Fàbrica de
la Creació” i l’aforament per cada taller està limitat a 15
persones. Per accedir-hi cal fer reserva de plaça a la central
de reserves que estarà ubicada a la Sala -1 del CCCB. Els
tallers de la tarda només es poden reservar a partir de les
15h30 i no està permès reservar plaça d’un dia per l’altre.

VENDA ENTRADES
WWW.FLICFESTIVAL.COM
PATROCINA:

ORGANITZA:
De 0 a 3 anys: gratuït
De 4 a 12 anys: 6 €
Més de 12 anys: 12€

AMB EL SUPORT DE:
COL·LABORADORS:

ENTRADA ANTICIPADA:
10% DE DESCOMPTE FINS EL 23 DE GENER DEL 2017
De 0 a 3 anys: gratuït
De 4 a 12 anys: 5,40 €
Més de 12 anys: 10, 80 €

1 ENTRADA = 2 DIES
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