
LITERATURA
ÉS CULTURA

BARCELONA
desembre 2013-febrer 2014

Festival
de literatures
i arts infantil
i juvenil



30.11.2013 DISSABTE 17h

1.12.2013 DISSABTE 16.30h

Filmoteca de Catalunya

El libro de la Selva
(The Jungle Book)
Wolfgang Reitherman. 1967, 78’
Pel·lícula basada en l’obra de 
Ruyard Kipling amb el mateix 
nom, sobre la història d’en 
Mowgli, un nen que viu enmig de 
la selva i que ha estat criat per 
llops...

De 6 a 12 anys

EnTRada: 4 euros. Tarifa reduïda* 3 euros.

FLIC
FaMÍLIa

Cicle de cinema
del llibre al cel·luloide 
a la Filmoteca
Del 30 de novembre al 29 de desembre DISSABTES

30 dE nOVEMBRE, 7, 14, 21 i 28 dE dESEMBRE a les 16h

Filmoteca de Catalunya

Taller d’animació: animallibre
Convertirem el llibre en un objecte animat! Taller d’animació amb la 
tècnica d’stop motion a càrrec d’El Bombeto.

De 7 a 12 anys

EnTRada: 8 euros + 2 entrades de REGaL per a la sessió de cinema del mateix dia.
PLaCES LIMITadES

dISSaBTES

A LES 16H

A LES 17H

dIUMEnGES

A LES 16:30H

TaLLER
d’anIMaCIÓ

SESSIÓ dE CInEMa

SESSIÓ dE CInEMa

EnTRada: 4 euros. Tarifa reduïda* 3 euros.

EnTRada: 4 euros. Tarifa reduïda* 3 euros.

* COnSULTEU InFORMaCIÓ dE La TaRIFa REdUÏda aL WEB dE La FILMOTECa

EnTRada: 8 euros + 2 entrades de REGaL
                      per a la sessió de cinema del mateix dia.

#FLIC



28.12.2013 DISSABTE a les 17h

29.12.2013 DIUMENGE a les 16:30h

Filmoteca de Catalunya

Els móns de Coraline
(Coraline)
Henry Selick, 2009. 100’
Basada en la novel·la Coraline de 
Neil Gaiman, en aquesta història, 
sovint comparada amb l’Alícia al 
país de les meravelles, les coses no 
son com semblen ser.

De 8 a 12 anys

EnTRada: 4 euros. Tarifa reduïda* 3 euros.

14.12.2013 DISSABTE a les 17h

15.12.2013 DIUMENGE a les 16:30h

Filmoteca de Catalunya

Momo
Johannes Schaaf. 1986, 101’
Momo és una novel.la de Michael 
Ende protagonitzada per una nena 
que apareix en l’amfiteatre d’un poble 
sense que ningú sàpiga d’on ve ni qui 
és... 

De 9 a 14 anys

EnTRada: 4 euros. Tarifa reduïda* 3 euros.

21.12.2013 DISSABTE a les 17h

22.12.2013 DIUMENGE a les 16:30h

Filmoteca de Catalunya

Pedro y el lobo
(Peter and the Wolf) 

El muñeco de nieve
(The Snowman)
Hugh Gordon & Mikołaj Jaroszewicz. 
2006, 32’ / dianne Jackson. 1982, 
27’Sessió de dos curtmetratges: 
Pedro y el lobo basat en l’obra 
musical de Prokófiev i El muñeco de 
nieve basat en el llibre homònim de 
Raymond Briggs.

De 6 a 10 anys

EnTRada: 4 euros. Tarifa reduïda* 3 euros.

7.12.2013 DISSABTE a les 17h

8.12.2013 DIUMENGE a les 16:30h

Filmoteca de Catalunya

Hombre Luna
(Moon Man)
Stephan Schesch. 2012, 92’
Adaptació al cinema del llibre 
de Tomi Ungerer. Des de la seva 
esfera flotant, l’home lluna veia la 
gent de la terra ballar i pensava...
si pogués almenys unir-me un 
cop a la seva diversió! 

De 6 a 12 anys

EnTRada: 4 euros. Tarifa reduïda* 3 euros.

#FLIC



#FLIC

Festa de la creació
per a petits i grans

La literatura
al carrer 
Accions literàries
als carrers de Barcelona

19.01.2014 DISSABTE d’11h a 14h i de 16 a 18h
CCCB

Festa de la creació per a petits i grans
Gaudeix de la fotografia amb Tanit Plana, apunta’t als tallers de de 
creació de perfums literaris amb Akewele, d’arts plàstiques amb 
l’artista Sandra March, de creació poètica amb neus Moscada, 
d’il·lustració amb la Mercè Gal·lí, d’animació amb El Bombeto, 
Tantàgora i molts més! Apropa literatura i joc, vine al cinema, llegeix 
un conte en un taxi, gaudeix del concert de les 2princesesbarbudes,
i acompanya en Yoshi Hioki, la Roser Ros, en Xavier Bobés, la 
Patricia McGill i molts d’altres a la gran festa del Flic!

De 0 a 6 anys i De 7 als 12 
(ESPaIS dIFEREnCIaTS)

EnTRada LLIURE, TaLLERS I CInEMa a 3 EUROS

24.01.2014 DIVENDRES de 17:30 a 19h
Llibreria La Central del Raval

Taller d’il·lustració
amb Marion Bataille
Marion Bataille és una dissenyadora 
gràfica, que a través de les tècniques del 
pop-up book ha esdevingut una creadora 
de contes per a nens i nenes amb un 
resultat excepcional que no deixa ningú 
indiferent. 

eDat: 7 a 12a anys
PREU: 20 EUROS PER nEn (MaTERIaL InCLòS)
Inscripcions: inscrip@flicfestival.com

29.11.2013 DIUMENGE 10H
agricultura, 46 BaRCELOna

Grafitti literari
El grafiter Tacto realitzarà un 
graffiti en un mur gestionat 
per Murs Lliures a partir de les 
poesies creades pels nois
i noies dels instituts del Besòs. 

Públic familiar

EnTRada GRaTUÏTa

15.12.2013 DIUMENGE 11:30H
nou de la Rambla BaRCELOna

Contes als taxis
Llegirem i explicarem contes i àlbums 
il·lustrats en un lloc molt especial, el taxi!
Públic familiar

EnTRada GRaTUÏTa

FLIC
FaMÍLIa



#FLIC

22.12.2013 DIUMENGE 11:30H
Pou de la figuera BaRCELOna

Postal Express
Resseguirem l’arquitectura urbana amb una carta, redescobrirem totes les 
bústies del nostre carrer i els portals dels nostres remitents a través d’un 
personatge entranyable, divertit i absurd. 

Públic familiar

EnTRada GRaTUÏTa

29.12.2013 DIUMENGE 10H
Plaça dels Àngels BaRCELOna

Capses
Darrere les cortines, l’espectador es converteix 
per un moment en narrador. Aquestes petites 
capses amaguen dins seu contes que juguen 
amb els nostres sentits. 

Públic familiar

EnTRada GRaTUÏTa

FLIC
EdUCaCIÓ

30.11.2013 – 29.12.2013
CCCB

Cançons i rimetes amb 2princesesbarbudes
Concert en què les 2princesesbarbudes (Helena Casas i Marc Marcé) fan 
una interpretació personal de la música tradicional catalana, recollida en 
l’obra de Joan Amades.

activitat Per escoles



WWW.FLICFESTIVaL.COM

#FLIC

PaTROCIna

COL·LaBORa

PROdUEIX I ORGanITZa

DISSENY: www.espainu.net

WWW.FLICFESTIVAL.COM%20
http://www.espainu.net

