
Als Jardins del Palau amb nombrosos tallers, racó de lectura i jocs tradicionals 

MENUT PALAU PROGRAMA UN POTENT FESTIVAL AMB DANI MIQUEL,
DAMARIS GELABERT, EL DILUVI I RAMONETS PER A REBRE EL 2023

Dilluns, 26 de desembre. Palau de la Música

El Palau de la Música ha programat per al pròxim 4 de gener i dins
del  seu  projecte  educatiu  i  d’oci  Menut  Palau,  un  potent  festival
multicultural  per  a  rebre  el  2023,  que  reunirà  en  l’espai  habilitat  als
Jardins del Palau, un bon nombre de diverses activitats com tallers, un
racó  de  lectura,  jocs  tradicionals  i  les  grans  actuacions  musicals
d’artistes  i  grups  com  Dani  Miquel,  Damaris  Gelabert,  El  Diluvi  o
Ramonets.

La regidora de Cultura i presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello,
ha  destacat  que  “volíem començar  el  2023  de  la  millor  manera  en  plenes
festes, oferint a la ciutadania un festival multicultural, 100% valencià, que no
sols estiguera destinat exclusivament a les xiquetes i xiquets, sinó que també
poguera participar i gaudir d’ell tota la família durant tota la jornada”.

 D’esta manera, a partir de les 9.30 hores, el públic podrà assistir a les
representacions  de  Scura  Splats,  que  combinen  diferents  disciplines
artístiques, com la dansa, el circ i la música, fent partícips a totes les persones,
per a després escoltar les actuacions de Dani  Miquel,  Damaris Gelabert,  El
Diluvi  i  Ramonets.  I  a  més,  al  llarg  del  dia,  les  xiquetes  i  xiquets  podran
participar d’un fum d’activitats com diversos tallers, un racó de lectura i jocs
tradicionals.

El preu d’este festival és de sols 7 € i les entrades es poden adquirir a
través de la pàgina web de l’auditori: www.palauvalencia.com

Cal  recordar  que  les  activitats  d’oci  en  estes  festes  del  cicle  Menut
Palau, començaran en l’Almodí, este dimecres i amb un preu de 6 €, amb La
caixa dels joguets. Ballet pour enfants, un espectacle per al públic a partir de 5
anys  amb  la  música  que  el  compositor  impressionista  Claude  Debussy  va
escriure per a la seua filla. El muntatge anirà a càrrec de l'agrupació de titelles i
marionetes Bambolina Teatre Practicable, i s'oferiran dos sessions, a les 12.00
i a les 18.30 hores.

L'endemà, dijous 29 de desembre, serà el torn dels Titiriteros de Binefar,
empresa que té el Premi Nacional de Teatre per a la Infància i la Juventut, i que
oferirà  la  seua proposta  Retablo de Navidad,  també en dos sessions a les
12.00 i a les 18.30 hores. Es tracta d'una composició escènica que es configura
com una “simpàtica  bullícia  nadalenca amb música popular  i  titelles,  per  al
públic a partir de 3 anys”, segons la programació.

I  per  a  tancar  l'any,  el  divendres 30 a les 18.30 hores,  el  públic  pot
assistir a bones dosis de ball i diversió l'estil dels anys 50, amb la proposta 

http://www.palauvalencia.com/

