4a TROBADA TINTINAIRE DE CATALUNYA
MATARÓ
Diumenge 26 d’octubre de 2008
A partir de 2/4 d’11 del matí a la plaça Santa Anna
Mostra i intercanvi d’objectes tintinaires per part de col·leccionistes i
aficionats
Taller de dibuix de còmic a càrrec de Dani Majà
Animació a càrrec del traginer de contes Pep Duran
Animació musical a càrrec de l’Agrupació musical del Maresme
Activitats teatrals a càrrec dels alumnes de l’Aula de teatre del PMC
Set informatiu i d’entrevistes a càrrec de Mataró Ràdio
També es podrà visitar la mostra Col·leccions tintinaires Can Tonet i
Suñol a la Sala d’exposicions de la Caixa Laietana

Cap a les dues del migdia descans per anar a dinar

A partir de les 5 de la tarda a la Sala d’actes de la Caixa
Laietana
Tintín va néixer a Tarraco, xerrada a càrrec de les germanes Gual on
descobrirem una interessant teoria sobre els orígens de Tintín.
Interpretació de cançons tintinaires per part de l’escola de música El
Carreró sota la direcció de Laia Pujol.
Presentat per Joaquim Martorell
Cap a les 7 del vespre acte de cloenda
Nota: Tots els actes de la trobada són gratuïts

Actes paral·lels a la trobada
Mataró es vol sumar a la trobada tintinaire de Catalunya amb un seguit
d’activitats que culminaran amb els actes del 26 d’octubre.

Decoració d’aparadors amb motius tintinaires a botigues i comerços del
centre comercial de Mataró.
Dissabte 25, a les 17 h.
Sala d’actes de Caixa Laietana, carrer Santa Teresa, 61
Els viatges de Tintín
Xerrada a càrrec d’en David Baker, Xifort, membre de Tintincat
Del 25 d’octubre al 16 de novembre
Sala d’exposicions de Caixa Laietana, plaça Santa Anna, 1
Col·leccions tintinaires Can Tonet i Suñol
Inauguració dissabte 25 a les 19,30
Dimecres 15. Programa dedicat íntegrament a la trobada amb col·loqui i
preguntes en directe i amb la presència d’alguns membres de Tintincat al
programa Pantalla oberta de Televisió de Mataró
Dijous 23. Entrevista a un membre de Tintincat al programa La fàbrica
de Televisió de Mataró
Diversos ímputs informatius a Mataró Ràdio durant les setmanes prèvies a
la trobada.

