Espectacle · Audició de música i dansa

A ritme de somnis

Producció i música: Roger Vallès
Guió: MHelena Tolosa

A ritme de somnis
Concert didàctic de percussió per a nens i nenes de 3 a 10 anys
Espectacle familiar i escolar
(escoles de primària i escoles de música)

Us presento la Rita...
Així comença aquesta història, un espectacle interdisciplinari que recorre les
emocions primàries a través de la percussió, la música, la dansa i la didàctica.
La nostra protagonista, la Rita, se’n va a dormir i somia amb totes les coses que
li han passat durant el dia. Cada somni, una emoció: la ràbia, l’estrès, els nervis, la
tristesa, la calma, la sorpresa, la curiositat i l’alegria. Cada somni, cada emoció, un
ritme amb la gran família dels instruments de percussió: la marimba, el vibràfon, la
bateria... La Rita, balla i s’expressa d’una manera diferent segons cada situació!
L’oient interactua a través de la narradora escoltant moltes sonoritats, textures i
estils diferents gràcies a la gran varietat d’instruments i les seves característiques
que es van explicant al llarg de l’espectacle.

Per anar més a fons: taller de percussió i continguts didàctics
A Ritme de Somnis ofereix un dossier pedagògic i una proposta d’activitats per treballar abans i
després del concert. El públic relaciona així els conceptes i els coneixements treballats prèviament amb
l’experiència pràctica del concert!
Contingut del dossier pedagògic:
· La família de la percussió, les característiques principals i la seva diversitat sonora, estilística i
interpretativa.
· Activitats per treballar les emocions de la Rita.
· Una cançó per preparar amb els alumnes i cantar-la el dia del concert amb tota la banda: una oportunitat
única!
Taller pràctic: s’ofereix la possibilitat de realitzar un taller pràctic on es presenten tots els instruments. Els
infants poden interactuar amb ells, experimentant en primera persona les diferents sonoritats, timbres i
materials que aquests ofereixen. El taller s’adequa a l’espai i al públic amb el qual es porta a terme. Els
instruments que formen part de l’espectacle i del taller són els següents:
La família de les làmines

Percussió ètnica

Percussió petita

Marimba

Djembe

Escallots

Vibràfon

Congues

Clave

Bateria

Lira (glockenspile)

Darbuka

Cortina

Cajon

		

Bongo

Altres
Ibo Drums

Woodblock		

Fitxa artística
IDEA, MÚSICA I CONTINGUTS DIDÀCTICS
Roger Vallès

GUIÓ I DIRECCIÓ ARTÍSTICA
MHelena Tolosa

MÚSICS
Sebastià Bel - Percussió i marimba
Roger Vallès - Percussió, làmines i bateria
Jordi Morell / Andreu Vilar - Vibràfon

ACTRIUS
MHelena Tolosa - Actriu i cantant
Judit Vallès - Actriu i ballarina

Fitxa tècnica
MATERIALS NECESSARIS
Escenari mínim de 6 x 6m / tarima de 2m x 2m i 50 cm d’alçada

LLUMS I SO
Demanar Rider a la companyia

DURADA ESPECTACLE
50 minuts

MUNTATGE I DESMUNTATGE
150 minuts/60 minuts

TEASER
https://youtu.be/GUc1XGYMNbE

REPORTATGE TV GIRONA
https://youtu.be/8-tDCHlnNOc

Contacte
Roger Vallès Tolosa
rogervt26@gmail.com · 697439805
M. Helena Tolosa
mhelenatolosa@gmail.com · 671631415
Ctra. Anglès 62
17430 Sta. Coloma de Farners

