espectacle

moxi toxi

MOXI TOXI
I EL COFRE MÀGIC
DELS CARAMELS
INFINITS
La Moxi i en Toxi, són 2
exploradors molt valents,
molt, que es passen tot el
dia al mig de la selva, entre
animals, plantes, rius i
muntanyes buscant sense
parar un cofre màgic!
A través de diferents proves
que la Moxi i en Toxi
realitzaran amb els nens,
aconseguiran trobar el
cofre, i amb l’ajuda de
tothom l’hauran d’obrir i
descobriran que està plè de
caramels per a tothom!
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infantil

MOXI TOXI
I EL TRO SENSE REI

MOXI TOXI
TORRACASTANYES

Retrocedirem a l’època dels
prínceps, les princeses i els
dracs!

La Moxi i en Toxi estan
apunt per celebrar la típica
festa d’aquesta època de
l’any. Però quina és
aquesta festa? És la
Castanyada clar, però
sempre hi ha algú que no
ho té massa clar, i s’està
preparant per celebrar el
Halloween!

L’aventura més màgica de
la Moxi i en Toxi! Una
aventura i un món on res
serà el que sembla i on
aprendrem el valor de
l’amistat, de l’amor, de la
lleialtat i el coratge.
Una història que
transportarà a grans i petits
a un indret màgic ple de
perills i sorpreses.

Què passarà? El que si que
és segur es que hi haurà
moltes ganes de ballar,
cantar, saltar i sobretot
ganes de passar-ho molt bé
i de viure una castanyada
diferent.

MOXI TOXI
I L’ESTRELLA DE
NADAL
L’estrella que guía els 3
Reis d’Orient s’ha apagat i
aquests no poden arribar a
les llars dels nens i les
nenes per portar-los els
regals. Podran la Moxi i en
Toxi solucionar el
problema? Quines dificils
proveshauran de superar
perquè l’estrella torni a
brillar?
Nit de Nadal, nit de Reis,
els Pastorets, el Caganer i
entre d’altres tradicions
seran les propostes que
gaudiran tots els nens i
nenes amb aquest
espectacle.

Duració: 50 min.

Duració: 1 hora

Duració: 50 min.

Duració: 50 min.

Formats disponibles:
Gran, mitjà i petit

Formats disponibles:
Gran

Formats disponibles:
Gran

Formats disponibles:
Gran i mitjà

moxi toxi
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MOXI TOXI
I EL VOLCÀ
MENJACONTES

MOXI TOXI
I EL TRESOR DE LA
PLATJA DE
LA TORTUGA

De cop i volta el món s’ha
quedat sense contes, i per
això, la Moxi i en Toxi
hauan de viatjar fins a l’illa
on viu el volcà
menjacontes. El volcà està
malalt perquè s’ha menjat
tots els contes del món. En
aquesta fantàstica historia
haurem d’ajudar a la Moxi i
en Toxi a descobrir un munt
de personatges fantàstics
que ens ajudaran a retornar
els contes a tot el món. I
atenció que si se’n surten el
volcà tindrà caramels per a
tothom.

La Moxi i en Toxi
descobreixen en un bagul
màgic un mapa del tresor!
Hauran de viatjar fina a
Platja de Tortuga i superar
tot un seguit de proves per
trobar el tresor més amagat
del món... un tresor que
estarà embruixat i que
només podran aconseguir
tots aquells que estiguin
nets de cor i esperit...

Duració: 1 hora

Duració: 1 hora

Formats disponibles:
Gran i mitjà

Formats disponibles:
Gran

Un espectacle d’estiu ple
d’aigua i aventures! Amb
caramels finals per tots els
nens.

+ info
www.moxitoxi.com

MOXI TOXI
La Moxi i en Toxi són dos personatges de ficció creats per
DIVERTA
Aquest dos personatges, neixen no només com
espectacle d’entreteniment, si no també com una manera
d’ensenyar una sèrie de valors com l’amistat,el
companyarisme,el respecte i la igualtat, així com
potenciar en general la vessant educativa als nens i
nenes.

PREUS:
Moxi Toxi format gran: 690€
Moxi Toxi format mitjà: 450€
Moxi Toxi format petit: 290€

