Festa na Floresta - Animação Infantil

Espectáculos de Teatro para Crianças

Olá Pais,

O mês de Dezembro foi recheado de
surpresas e coisas boas para a equipe da Festa na Floresta!

No dia 12
de Dezembro apresentámos a peça de Teatro de Fantoches: &ldquo; A Cabra
Cabrês&rdquo; em Arganil, no Pavilhão Desportivo. Foi recuar um pouco
aos nossos tempos de criança. Aqueles olhares de contagem
decrescente para a abertura das prendas e um ambiente de magia que
também elas ajudam a criar. A expectativa em relação á peça de
teatro que iríamos apresentar, foi crescendo enquanto que
colocávamos os fantoches no palco e preparávamos o espectáculo.
Fizemos os testes de som e tudo estava pronto! Foi muito gratificante
estar lá com aquele público infantil. Confesso que também um pouco
intimidador (eram muitas crianças). Mas é incrível como quando
lançamos uma proposta de jogo e fantasia elas aderem de forma tão
&ldquo;mergulhante&rdquo;. Ser criança é assim! Quando nós adultos lhes
tentamos dar ordens, para executar uma tarefa, fazem birra e não
fazem. Mas se experimentarmos levar para o jogo, para o faz de conta,
se as convidarmos a entrar num personagem, elas voam e sente-se o
prazer com que participam. É fantástico! São qualidades que não
deveríamos perder nunca. A arte de experimentar sem medo.

Mas depois de fazermos todos de animais
e vivermos a nossa história n'aquela floresta tivemos outra surpresa
muito boa.

O nosso espectáculo foi um elemento
do programa da festa e outro foi o Avô Cantigas! Cantámos e pulámos
muito, misturámo-nos com as crianças. Eu ainda sei algumas músicas,
são parte da minha infância. Fizemos claque, fizemos comboios e
desfrutámos da companhia praseirosa do avô. Foi muito bom e um dia
muito divertido para a nossa equipa.

No dia 14 de Dezembro a equipe da Festa
na Floresta, com a mesma programação de Arganil,voltou a estar com
o Avô Cantigas, no teatro Sá da Bandeira, no Porto a apresentar a
http://www.festa-na-floresta.pt
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Peça da Cabra Cabrês. Uma versão desta história (elaborada pela
nossa equipa), com muitos animais, aventuras na floresta e arte de
encantar e de trabalhar para as crianças com muito, muito prazer!
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