FLIC ESCOLA

24-26 ABRIL

CONFERÈNCIA

25 ABRIL

19h - 20:30h
*
UVIC, Sala Segimon Serrallonga,
masia Torre dels Frares

FLIC RECOMANA
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BALLA’M UN LLIBRE

24 ABRIL

Cicle Inicial i Mitjà de Primària

Passeig de la Generalitat, 46

Què passa si convidem a fer servir les eines de
la dansa per escriure o descriure, llegir l’objecte
que conté el relat, per després arribar al seu
contingut?

Sessió de curtmetratges on els llibres en són
protagonistes o bé inspiradors d’aquestes
històries. Amb peces com Lost and found,
d’Andrew Goldsmith i Bradley Slabe; Un peix
amb un somriure, basat en el llibre de Jimmy
Liao; i The Lost Thing, de Shaun Tan.

Direcció: Pere Faura
Ballarina: Claudia Solwat
Producció: Pere Faura i FLIC Festival

LA QUELA
Educació infantil
CASINO DE VIC

25-26 ABRIL

25 ABR: 10h i 11:15h
26 ABR: 10h
30 min

Aquesta proposta, on el nou i el vell es tornen a
donar la mà, s’inspira en el repertori de la tradició
oral i el recrea a través de l’experimentació amb
llenguatges escènics com la dansa i la música.
Un espectacle per als més petits de l’escola.
Dramatúrgia: Roser Ros
Ballarina: Clara Pons
Producció de la Cia Brodas Bros amb Tantàgora

17h - 18h

Cinema i literatura

CLAUSTRE DE LA BIBLIOTECA JOAN TRIADÚ
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28 ABRIL

CINECLUB XIC

10h - 11h

*Venda d’entrades: Taquilles del Cineclub Xic.

LECTURA MÉS ENLLÀ DE
L’ESCOLA I LA BIBLIOTECA

© Alejandra Colls

Joan Portell Rifà
Doctor en Didàctica de la Llengua i la
Literatura, pedagog, escriptor i crític literari.
Excessivament emmarcada en àmbits educatius,
la lectura a poc a poc ha agafat volada i s’ha
alliberat de l’excés de didactisme que li era propi
en anys anteriors. Tot i això, la societat continua
apostant i cedint un excés de protagonisme a
l’escola i la biblioteca quan la família és l’autèntic
motor de l’hàbit lector fort. Però actuem amb
encert?
*Aforament limitat.
Inscripcions a formacio.cife@uvic.cat

PAISATGES LITERARIS
Selecció de llibres
FLIC Festival ha seleccionat 82 llibres de 46
editorials sota la temàtica «Paisatges Literaris».
Consulta’ls tots a la web del FLIC:
www.flicfestival.com

27 ABRIL

10h - 14h
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PROPOSTES DE JOC I LITERATURA
CASINO DE VIC

© Brodas Bros

PER A FAMÍLIES

ORGANITZA:

COORGANITZA:

MITJANS:

PATROCINA:

AMB EL SUPORT DE:
© Tristán Pérez-Martín
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KIT DEL FLIC

DINS DEL BOSC
Amb Roser Ros, Miguel Bustos i Andrea Gusi

Amb els guanyadors de l’European Network FLIC

INSTAL·LACIÓ / JOC DE BUSCAR I TROBAR
Apropa’t al bosc, aquest espai ple de sorpreses,
paranys i troballes a cops insòlites, a cops
inquietants… Arma’t de valor!

IL·LUSTRANT LITERATURES
Voleu il·lustrar les ulleres del FLIC tal i com ho
han fet 400 joves il·lustradors? Prepareu-vos per
escoltar, llegir, mirar i crear!

Amb la col·laboració de les editorials Barbara Fiore
Editora, Nórdica Libros, Les grandes personnes,
Cossetània, ECC Ediciones, Kalandraka, Grijalbo,
Libros del Zorro Rojo i Blume.

Amb la col·laboració de Raima, Fujifilm i les
editorials El Cep i la Nansa, Libros del Zorro Rojo
i Mosquito Books.

COL·LABORA:
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EXPERIÈNCIES
LITERÀRIES
FLIC us presenta un conjunt de propostes
insòlites que conviden a gaudir de la literatura a
través del ritme, la rima, el joc, la creació i, per
suposat, molts llibres!
A Experiències Literàries hi trobareu, durant tot
el matí, els espais «Dins del Bosc», «Kit del Flic»,
«En construcció» i «Històries en moviment»; i, a
les 12h, no us perdeu La Quela, un espectacle
de dansa i literatura de la mà de la cia de hip hop
Brodas Bros i amb dramatúrgia de Roser Ros!

VENDA D’ENTRADES*:
www.flicfestival.com
i al Casino de Vic el mateix dia
*Aquesta activitat està pensada per ser realitzada
en família: els nens/es hauran de estar sempre
acompanyats d’un adult. El preu de l’entrada és el
mateix per a adults i infants.

© Tristán Pérez-Martín

EN CONSTRUCCIÓ
LLOCS DE CONTE
Maons de cartró, teles, un terra suggeridor…,
materials diversos que conviden a petits i grans
a activar-se construint. Què serà? Un castell?
Una cabana? Una cova? Els participants tenen la
darrera paraula…
Una producció de Tantàgora amb la col·laboració de
Fujifilm, Jugar i jugar, Guasch Capellades, Trigonos
i les editorials del FLIC Recomana.
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HISTÒRIES EN MOVIMENT
INSTAL·LACIÓ D’ÀLBUM IL·LUSTRAT I JOC
Les pàgines dels àlbums poden ser un convit
a continuar alguna de les il·lustracions o a
interpretar-les de manera creativa i ben personal.
Amb la col·laboració de les editorials del FLIC
Recomana, Plus Plus i Interface

LA QUELA

12h - 12:30h

Cia Brodas Bros amb Tantàgora
ESPECTACLE DE RITMES I RIMES
La Quela, que ben bé podria ser la néta de “la
masovera se’n va al mercat”, és la protagonista
d’aquesta proposta escènica de petit format
que anirà enfilant ritmes i rimes nascudes del
retrobament de la paraula amb el moviment.

LLIBRERIA PETIT TRESOR
Punt de venda al Casino de Vic i a la UVIC

