
VA DE TIONS 

Hi ha tants tions com nens i nenes hi ha al món... Així comença aquest
espectacle centrat en una de les figures més especials i estimades pels nens i
nenes del nostre país: el Tió de Nadal. 

La Cristina te moltes ganes d'explicar-vos històries de tions, però el seu ajudant
no arriba! Sabeu qui és? Doncs és petit, allargat, marró i de vegades es tira... pets!!
És clar, és un tió, el tió més bufó i petit que haureu vist, és en Tronki.  I mentre no
arriba en Tronky anirem explicant històries molt divertides.

Utilitzant recursos com els titelles, les disfresses, la narració i la música, la
Cristina explicarà tres contes de tions.  El primer el protagonitza un tió que viu
amb una família que li encanta celebrar el Nadal i veurem què hem de fer perquè
el nostre tió cagui moltes coses.  

La segona història la protagonitzarà un tió molt especial que viatja fins al país dels
contes i allà coneixerà a la Blancaneu, el flautista d'Hamelí i molts més
personatges de contes. I per acabar en Tronky recordarà amb tots nosaltres què li
va passar un dia que va anar de vacances. Diversió assegurada per tota la família!



Quan s'acaba el
Nadal, en

Tronqui se'n va
de vacances. On

haurà anat
aquesta vegada?

PA torrat, pa
torrat que
Nadal és
arribat!!

Quin tió més
entremaliat, ha
viatjat al País
dels contes!



Petit format: per espais reduïts com aules d'escola o biblioteques 
Gran format: per teatres, espais amb escenari i també espais exteriors
(amb só, Il·luminació si se'n disposa i elements escenogràfics més grans)

fitxa tècnica
Gènere: espectacle familiar de contes teatralitzats
Format: aquest espectacle disposa de dos formats:

Durada de l'espectacle: 45 minuts
Edat recomanada: per totes les edats

Temps de muntatge: 1 hora i mitja
Temps de desmuntatge: 1 hora

Espai escènic mínim: 5 metres d'ampla x 4 de fons
Necessitats de so: en cas que l'espai no disposi d'equip de so, el pot
portar la companyia.
Necessitats il·luminació: Sol·liciteu a la companyia el disseny de llum i la
seva implantació.

Altres requeriments: En aquest espectacle s'expliquen tres històries de
tions, i cada una la protagonitza un tió diferent.  Si l'espai on es realitza "Va
de Tions" disposa d'un tió ben gran s'agraïrà que ens el deixeu per fer-lo
protagonista d'una de les històries.
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