Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

La Biblioteca acull dues exposicions sobre els titelles i
l’espectacle Historietes, com a prèvia a la Mostra de
Titelles de Mollet
Els propers 5, 6 i 7 d’abril, Mollet acollirà la 7a Mostra Internacional de
Titelles (MITMO). Enguany, la Biblioteca Can Mulà hi participa de forma
activa i la primera activitat serà aquest divendres, amb la inauguració de
l’exposició Titelles: vet aquí una vegada... i l’espectacle Historietes.
Dins el cicle l’Hora del conte de la Biblioteca, aquest divendres, a 2/4 de 6 de la
tarda, la companyia molletana Galiot Teatre oferirà l’espectacle de titelles
Historietes. L’accés és lliure i gratuït fins a omplir l’aforament.
La Biblioteca Can Mulà ofereix aquesta activitat com a aperitiu de la Mostra de
Titelles, que se celebrarà el primer cap de setmana del mes d’abril, i en la qual la
Biblioteca hi participarà activament.
A més a més, el mateix divendres, a les 5 de la tarda, s’inauguraran dues
exposicions relacionades amb el món dels titelles. La primera mostra un recull de
llibres sobre les arts escèniques dels titelles que podeu consultar a la Biblioteca
Can Mulà o a la Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de Barcelona.
Aquesta selecció compta amb un bon grapat de llibres de la col·lecció de la
companyia Galiot Teatre que ha cedit per a l’ocasió.
En segon lloc també tindrem la inauguració de l’exposició “Titelles: vet aquí una
vegada...” que ens apropa la història dels titelles des dels seus inicis fins a l’origen
de la Mostra Internacional de Mollet del Vallès. Aquesta exposició es complementa
amb un concurs de preguntes adreçat a infants entre 6 i 12 anys. Els infants
hauran de buscar la resposta a les preguntes entre el contingut de la mateixa
exposició, omplir la butlleta del concurs i lliurar-la a la Biblioteca. Entre tots els
infants que encertin correctament les preguntes es sortejaran obsequis relacionats
amb la Mostra de Titelles i amb Mollet del Vallès.
L’exposició es podrà consultar, a partir del dia 15 de març, presencialment a la
Biblioteca Can Mulà o virtualment a les pàgines web de l’Ajuntament de Mollet
(www.molletvalles.cat)
i
de
la
Biblioteca
Can
Mulà
(http://bibliotecacanmula.weebly.com) on també es podrà descarregar la butlleta
per poder enviar-la per correu electrònic a b.mollet.cm@diba.cat.

Inauguració de l’exposició de llibres sobre arts escèniques dels titelles i
l’exposició Titelles: vet aquí una vegada...
Divendres 15 de març
17 hores
Biblioteca Can Mulà

L’hora del conte: Historietes
Divendres 15 de març
17.30 hores
Biblioteca Can Mulà
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