FITXA TÈCNICA

«LA NIT»
Cada dia es fa de nit.
Dins de la foscor i del silenci, tot sembla tranquil, però ho és, realment?
Per anar adormir, sovint necessitem companyia. Sovint, ens cal narrar contes als
nens, o bé, escoltar la veu d’algú que ens els narra a nosaltres.
La foscor, a vegades, fa por.
Però a vegades, observar-la pot esdevenir una activitat meravellosa, quan
descobreixes que els nostres ulls s’hi acostumen i de mica en mica entrelluquen la
forma de les coses més familiars.
Una vegada ens hem adormit, agombolats i tranquils per les paraules d’un
conte, la nit ens depara una cosa tan fantàstica com són els somnis i tots els seus
habitants, o de tant en tant, una cosa tan terrible com són els malsons i aquells
que hi apareixen.
Cada dia es fa de nit, però no totes les nits són iguals.
Al llarg de l’any, n’hi ha de màgiques, com ara la de Nadal o la de Sant Joan, on
s’esdevenen fets que no ocorren en cap altra nit, com ara que les joguines
prenguin vida.
Al llarg de la història, la nit i els seus misteris han desfermat la imaginació de les
persones. Hi ha una innombrable literatura al seu voltant, especialment
adreçada als infant, la qual hem volgut recollir amb aquesta exposició.
També hi ha diverses eines de coneixement que ens poden ser útils per desvelarne alguns dels seus misteris i algunes de les seves meravelles.
Bona nit!
La mostra està integrada per nou banderoles i un centenar de llibres.
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Introducció
Es fa de nit
I és hora d’anar a dormir
Por a la foscor
Els somnis
Els malsons
Els habitants de la nit
Nits màgiques
Eines per a orientar-se

Entitat organitzadora: Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (CliijCAT)
Mallorca, 272, 1a. planta 08037 Barcelona
Tel. 93 487 45 25 clijcat@clijcat.cat www.clijcat.cat
Persona de contacte: Marga Mateu
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DADES TÈCNIQUES: 9 banderoles amb els suports corresponents i uns 150 llibres
aproximadament SENSE PRESTATGERIES
CONDICIONS
El cost de cessió de l’exposició DURANT QUINZE DIES és de

300 EUROS

Els transports tant d’anada com de tornada seran a càrrec de l’entitat sol·licitant.
Els materials els haurà de recollir i retornar, l’entitat sol·licitant.
L’entitat sol·licitant es compromet a retornar en perfectes condicions el material
cedit i a reposar, si és el cas, el material malmès.
L’entitat sol·licitant es compromet a lliurar còpia del material de promoció de
l’activitat.
En el material de promoció (cartells, catàlegs, programes...) hi constarà el logotip
del ClijCAT
SIGNAT ENTITAT SOL·LICITANT:

