
Espai infantil (tallEr dE 
circ i ludotEca)
Dijous 29 d’octubre, 17h
–> Pèrgola de Baró de Viver.

Gratuït

Ludoteca per a menors de 3 anys i 

taller de circ pels més grandets on 

podran aprendre diverses tècni-

ques de malabars.

Ja tEnim 10! 
cErcavila inaugural
Dissabte 31 d’octubre, 19h.
–> Plaça de la Trinitat Vella.

Gratuït.

Tot començarà amb un taller de 

maquillatge de 17h a 19h. i a partir 

d’aquí, tothom està convidat a par-

ticipar en un cercavila encapçalat 

per l’espectacle  Ja tenim 10!, amb 

la participació de la Colla de Cap-

grossos de Trinitat Vella i Trinifoc. 

Vingueu vestits de blau i blanc!

prEsEntació dEl nou logo 
dE l’associació
Dissabte 31 d’octubre, 20h.
–> Pl. de la Trinitat Vella.

Lliurament del premi al 

guanyador/a i presentació del nou 

logo.

JornadEs dE formació
Escènica
Dissabte 7 i diumenge 8 de 
novembre.
–> Centre Cívic Bon Pastor.

Inscripció gratuïta. Informació 

dels horaris a: 

activitatsjarra@gmail.com

Masterclass intensives adreçades 

a persones que es dediquin o es 

vulguin dedicar a l'ensenyament 

de les arts escèniques.

Cinc tallers específics on tracta-

rem temes com l'expressió infantil, 

la construcció d'un guió i la seva 

musicalitat, el disseny esceno-

gràfic, el maquillatge i els efectes 

especials i l'us de la veu.

–– Tallers impartits per l'Ôscar 

García, la Cristina Cazorla, la 

Meriu López, la Mar Grañena, la 

Sandra Cazorla i la Bea Liebe, tots 

ells, professionals que desenvolu-

pen la seva activitat, a través de 

La Jarra Azul.

Exposició “dEs dEl bagul” 
Del 21 de novembre 2009 al 10 de 
gener 2010. 
Inauguració: Dissabte 21 de 
novembre, 19h. 
–> Centre Cultural Can Fabra.

La història de La Jarra Azul viscu-

da a través del vestuari, de peces 

teatrals, de vídeos, d’imatges, 

d’escenografies, ...qui sap si estarà 

aquella màscara que tu portaves 

o aquell personatge que tu vas 

interpretar fa anys...

proJEcció dEl documEntal 
“10 anys dE Jarra”
Dissabte 12 de desembre, 19:30h. 
–> Centre Garcilaso.

Gratuït. 

Saps com va començar tot? 

Coneixes la història de la Jarra? 

Aquest documental és una bona 

oportunitat per conèixer-la: un 

recorregut pels primers 10 anys 

de Jarra, de la boca d'aquells que 

n'han format part.

prEsEntació dEl llibrE 
commEmoratiu
Dissabte 19 de desembre, 20h.
–> Golfes del Centre Cultural 

Can Fabra.

Hem volgut recollir els pen-

saments, opinions i crítiques 

d’inestimables amics de la jarra. 

Els hem fet parlar de “Formació, 

teatre i joventut”  i aquest llibre 

guarda el que ens han dit. A banda 

es complementa amb un recull de 

les diferents imatges gràfiques de 

les nostres activitats i el text “Los 

Niños” del dramaturg  Antonio 

Morcillo. Editat per Dédalos.

sopar commEmoratiu
Dissabte 19 de desembre, 21h. 
–> Golfes de Can Fabra. 

Et volem tenir al nostre costat 

aquest dia. Per retrobar-te amb 

antics companys, per recordar 

anècdotes teatrals viscudes, per 

parlar de la vida associativa amb 

altres entitats... i tot entre sorpre-

ses jarreres! Els tickets i preus es 

poden demanar al mail: 

activitatsjarra@gmail.com

prEmi dramatúrgic i 
crEació dE la col.lEcció 
dE llibrEs tEatrals 
“la Jarra azul” 
 Dissabte 19 de desembre, 22h.
–> Golfes de Can Fabra.

Lliurament del premi durant el 

sopar d’aniversari. Primera convo-

catòria per a dramaturgs que vul-

guin deixar volar la seva imagina-

ció narrativa. Un jurat especialitzat 

escollirà els tres millors relats 

teatrals i obtindran el premi de ser 

publicats en la nova col.lecció de 

teatre La Jarra Azul publicada per 

Editorial Dédalos.

ni 9 ni 11. EspEctaclE tEatral
Dimecres 23 de desembre, 20:30h. 
–> SAT! Sant Andreu Teatre

Gratuït prèvia invitació.

Anys portant  als escenaris 

obres teatrals carregades de 

moments que per a alguns de 

vosaltres encara resten a la vostra 

memòria:  aquella coreografia, 

aquell monòleg, aquell canvi 

d’escenografia tan original, aquells 

moments onírics...hem volgut 

rescatar aquests records escènics 

i hem  preparat un recull molt es-

pecial. No te’l pots perdre, perquè 

segurament hi ha l’escena que tu 

mateix ens has recomanat!

...comEncEm a trEballar 
pEr la futura Escola dE 
tEatrE EstablE “la Jarra 
azul”.

aquest programa d’activitats és el nostre 
regal d’aniversari cap a tots/es aquells/
es que ens heu recolzat durant aquests 10 
anys de teatre, de dansa, de tallers, de vida 
associativa, de joves, de nens, de curts, de 
llargs, de furgos, de maquillatges, de viat-
ges, de compromís, en definitiva, durant 
aquests 10 anys de Jarra.

10 x 10=
10 activitats x 
10 anys de vida. 
->1  Els nens.
->2  El carrer.
->3  La imatge
->4  La formació
->5  Els records
->6  L'audiovisual
->7  L'opinió
->8  La festa
->9  La dramatúrgia
->10 El teatre

Més informació a:
T. 93 345 22 53 
activitatsjarra@gmail.com
Consulta www.xarxabcn.net/
jarraazul


