
Descomptes en tots els espectacles en motiu dels 30 anys del Centre de Titelles de 
Lleida. Aquests preus inclouen totes les despeses.

EN PATUFET
De 2 a 4 anys.

La història d’en Patufet és també la història de les triful-
gues d’un infant, menut, coratjós i despert que, com 
qualsevol infant, experimenta el desig de valdre’s per ell 
mateix i de fer-se gran.

Espectacle de petit format.
1a actuació: 725 € 
2a actuació (mateix dia i espai): 475 € 

GÚLLIVER AL
PAÍS DE LIL.LIPUT
De 3 a 8 anys.

El petit Gúlliver es deleix pels vaixells i en créixer n’esdevé 
capità. Una tempesta el porta a naufragar prop de l’illa 
de Lil•liput, on els habitants són tan menuts que ell esde-
vé un gegant. Les diferències ocasionen problemes, 
però també avantatges. 

Espectacle de mitjà format.
1a actuació: 1.275 € 
2a actuació (mateix dia i espai): 800 € 

EL SOMNI DE
L’ESPANTAOCELLS
De 3 a 8 anys.

Un dia, la Toia, es troba un espantaocells abandonat. El 
recomposa i se’n fa amic. Amb ella, l’espantaocells ence-
ta una nova existència, que el portarà a veure acomplert 
el seu somni: deixar d’espantar ningú i volar a veure món.

Espectacle de mitjà format.
1a actuació: 1.210 € 
2a actuació (mateix dia i espai): 800 € 

XIM
De 2 a 4 anys.

En Xim és un petit i simpàtic ximpanzé. Viatja amb la seva 
caixa-caseta amb rodes, acompanyat d’una eixerida 
rateta i de la titellaire. Amb ella s’esplaia, balla, juga, pin-
ta... i va fent camí per trobar de nou casa seva i els seus pares.

Espectacle de petit format.
1a actuació: 725 € / 750 € Anglès
2a actuació (mateix dia i espai): 475 € / 475 € Anglès

 
KISSU
De 3 a 8 anys.

Per a en Kissu, el cadell de llop, la descoberta de l’entorn 
és una aventura que el porta a allunyar-se del seu cau 
fins anar a raure al món dels homes. Creient que és un 
gosset abandonat, la Duna i el seu avi l’acullen a casa. 
Però què passarà quan aquests descobreixin la vertadera 
naturalesa d’en Kissu? 

Espectacle de mitjà format.
1a actuació: 1.160 € 
2a actuació (mateix dia i espai): 800 € 

EL PETIT 
ELEFANT
De 3 a 8 anys.

El Petit Elefant és molt tafaner, no para de fer pregun-
tes; ho vol saber tot!  Per això s’arriscarà a endinsar-se 
tot sol a la jungla, on coneixerà altres habitants i on viurà
 també una perillosa i alhora profitosa descoberta.

Espectacle de petit format.
Preu 1a actuació: 1.220 € 
2a actuació (mateix dia i espai): 800 € 

EL PETIT PIANO 
(Nova producció - Estrena maig 2016)

Hi ha pianos que amaguen històries meravelloses. Això 
és el que descobreix la Nona quan sent el seu avi tocar 
l’antic piano de casa seva. Segons l’avi, aquest va ser el 
primer piano d’un infant que era trapella i juganer, com 
qualsevol altre, però, alhora, apassionat del tot per la 
música: qui un dia fou l’Enric Granados.

Espectacle commemoratiu 
any Enric Granados 

De 3 a 8 anys 
Espectacle de mitjà/gran format.
1a actuació: 1.800 € 
2a actuació (mateix dia i espai): 950 € 

Contractació oberta: Centre de Titelles de Lleida - Pl. de l’Hort de Sta. Teresa, 1. 25002 Lleida - Tel. 973 27 02 49 

www.facebook.com/CentreDeTitellesLleida - twitter.com/titelleslleida - www.instagram.com/titelleslleida - www.youtube.com/centredetitelles 
www.titelleslleida.com - centre@titelleslleida.com

NOVETATDisponibleen Anglès



Descuentos en todos los espectáculos con motivo de los 30 años del Centre de 
Titelles de Lleida. Estos precios incluyen todos los gastos.

GÚLLIVER EN EL PAÍS DE LILIPUT
De 3 a 8 años.

Gúlliver sueña con ser marinero y, al hacerse mayor, lo 
consigue. Una tempestad le hace naufragar cerca de 
Liliput, donde los habitantes son tan pequeños que él se 
convierte en gigante. Las diferencias acarrean proble-
mas pero también ventajas.. 

Espectáculo de mediano formato.
1ª actuación: 2.050 € 
2ª actuación (mismo día y espacio): 850 €

EL SUEÑO DEL ESPANTAPÁJAROS
De 3 a 8 años.

Paseando por el campo, Toya encuentra un espantapájaros 
a quien no le gusta asustar a nadie. Él desearía volar como un 
gorrión, conocer mundo y hacer muchos amigos. Su amiga 
Toya le ayudará a conseguir su sueño. ¿Cómo lo hará? 

Espectáculo de mediano formato.
1ª actuación: 2.050 € 
2ª actuación (mismo día y espacio): 850 € 

CHIM
De 2 a 4 años.

Chim es un pequeño chimpancé que se ha perdido. Acom-
pañado de la titiritera, viaja por todas partes con la esperan-
za de encontrar a su familia. Con ella baila, juega, pinta...y 
hace camino para encontrar a sus padres y su casa.

Espectáculo de pequeño formato.
1ª actuación: 1.075 € 
2ª actuación (mismo día y espacio): 425 €

 

KISSU
De 3 a 8 años.

Para Kissu, el cachorro de lobo, el descubrimiento del en-
torno es una aventura que lo lleva a alejarse de su guarida 
y de su madre, hasta perderse e ir a parar al mundo de los 
hombres. Pensando que es un perro abandonado, Duna y 
su abuelo lo acogen en casa. Pero ¿qué pasará cuando 
estos descubran la verdadera naturaleza de Kissu? 

Espectáculo de mediano formato.
1ª actuación: 2.075 € 
2ª actuación (mismo día y espacio): 825 €

EL PEQUEÑO PIANO 
(Nueva producción - Estreno mayo 2016)

Hay pianos que esconden historias maravillosas. Esto es lo 
que descubre Nona cuando escucha a su abuelo tocar 
el antiguo piano de su casa. Según su abuelo, éste fue el 
primer piano de un niño que era alegre y juguetón, como 
cualquier otro, pero, a la vez, apasionado por la música: 
quien un día fue Enrique Granados.

Espectáculo conmemorativo 
año Enrique Granados

Espectáculo de mediano/grande formato 
para público infantil de 3 a 8 años.
1ª actuación: 2.825 € 
2ª actuación (mismo día y espacio): 900  €

ESTOS PRECIOS INCLUYEN TODOS LOS GASTOS
Contractación abierta: Centre de Titelles de Lleida - Pl. de l’Hort de Sta. Teresa, 1. 25003 Lleida - Tel. 973 27 02 49 

www.facebook.com/CentreDeTitellesLleida - twitter.com/titelleslleida - www.instagram.com/titelleslleida - www.youtube.com/centredetitelles 
www.titelleslleida.com - centre@titelleslleida.com

NOVEDADDisponibleen Inglés



Descomptes en tots els espectacles en motiu dels 30 anys del Centre de Titelles de Lleida.

EN PATUFET
De 2 a 4 anys.

La història d’en Patufet és també la història de les triful-
gues d’un infant, menut, coratjós i despert que, com 
qualsevol infant, experimenta el desig de valdre’s per ell 
mateix i de fer-se gran.

Espectacle de petit format.
1a actuació: 1000 € + desplaçament
2a actuació (mateix dia i espai): 425 € + desplaçament

GÚLLIVER AL
PAÍS DE LIL.LIPUT
De 3 a 8 anys.

El petit Gúlliver es deleix pels vaixells i en créixer n’esdevé 
capità. Una tempesta el porta a naufragar prop de l’illa 
de Lil•liput, on els habitants són tan menuts que ell esde-
vé un gegant. Les diferències ocasionen problemes, 
però també avantatges. 

Espectacle de mitjà format.
1a actuació: 1.350 € + desplaçament
2a actuació (mateix dia i espai): 800 € + desplaçament

EL SOMNI DE
L’ESPANTAOCELLS
De 3 a 8 anys.

Un dia, la Toia, es troba un espantaocells abandonat. El 
recomposa i se’n fa amic. Amb ella, l’espantaocells ence-
ta una nova existència, que el portarà a veure acomplert 
el seu somni: deixar d’espantar ningú i volar a veure món.

Espectacle de mitjà format.
1a actuació: 1.350 € + desplaçament
2a actuació (mateix dia i espai): 800 € + desplaçament

XIM
De 2 a 4 anys.

En Xim és un petit i simpàtic ximpanzé. Viatja amb la seva 
caixa-caseta amb rodes, acompanyat d’una eixerida 
rateta i de la titellaire. Amb ella s’esplaia, balla, juga, pin-
ta... i va fent camí per trobar de nou casa seva i els seus pares.

Espectacle de petit format.
1a actuació: 1000 € + desplaçament
2a actuació (mateix dia i espai): 425 € + desplaçament

 
KISSU
De 3 a 8 anys.

Per a en Kissu, el cadell de llop, la descoberta de l’entorn 
és una aventura que el porta a allunyar-se del seu cau 
fins anar a raure al món dels homes. Creient que és un 
gosset abandonat, la Duna i el seu avi l’acullen a casa. 
Però què passarà quan aquests descobreixin la vertadera 
naturalesa d’en Kissu? 

Espectacle de mitjà format.
1a actuació: 1.250 € + desplaçament
2a actuació (mateix dia i espai): 800 € + desplaçament

EL PETIT 
ELEFANT
De 3 a 8 anys.

El Petit Elefant és molt tafaner, no para de fer pregun-
tes; ho vol saber tot!  Per això s’arriscarà a endinsar-se 
tot sol a la jungla, on coneixerà altres habitants i on viurà
 també una perillosa i alhora profitosa descoberta.

Espectacle de petit format.
Preu 1a actuació: 1.350 € + desplaçament
2a actuació (mateix dia i espai): 800 € + desplaçament

EL PETIT PIANO 
(Nova producció - Estrena maig 2016)

Hi ha pianos que amaguen històries meravelloses. Això 
és el que descobreix la Nona quan sent el seu avi tocar 
l’antic piano de casa seva. Segons l’avi, aquest va ser el 
primer piano d’un infant que era trapella i juganer, com 
qualsevol altre, però, alhora, apassionat del tot per la 
música: qui un dia fou l’Enric Granados.

Espectacle commemoratiu 
any Enric Granados 

De 3 a 8 anys 
Espectacle de mitjà/gran format.
1a actuació: 2,225 € + desplaçament
2a actuació (mateix dia i espai): 925 € + desplaçament

Contractació oberta: Centre de Titelles de Lleida - Pl. de l’Hort de Sta. Teresa, 1. 25002 Lleida - Tel. 973 27 02 49 

www.facebook.com/CentreDeTitellesLleida - twitter.com/titelleslleida - www.instagram.com/titelleslleida - www.youtube.com/centredetitelles 
www.titelleslleida.com - centre@titelleslleida.com

Oferta espectacles a les Balears 2016

NOVETATDisponibleen Anglès


