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CONCERTS PEDAGÒGICS 

A L’ESCOLA!

El quartet de saxofons BCN SAX QUARTET, fou creat el 2012 per la 
iniciativa de quatre saxofonistes per a formar un grup de música de 

cambra que consolidés el saxofon a l’escena musical catalana. 

De formació clàssica, Joan Soler (saxofon tenor), Marta Romero 
(saxofon alt), Dani Molina (saxofon baríton) i David Salleras (saxofon 

soprano) són professors a la Banda Municipal de Barcelona i del 
Conservatori de Girona amb una llarga experiència concertística i 

pedagògica. 

BCN SAX QUARTET ha realitzat nombrosos concerts, on la crítica 
especialitzada ha destacat la seva sonoritat rica i equilibrada i la seva 

capacitat expressiva. 

Les ganes de tocar i portar la música a tot arreu i a tots els nivells 
motiva a aquests quatre músics a endinsar-se en el món del concert 
pedagògic. Amb la convicció que aquests concerts són una activitat 

molt motivadora i enriquidora pels nens i nenes de les nostres terres.
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Saxolàndia és un conte participatiu pels més petits  on 

gaudirem d’un viatge per un país imaginari, trobarem un munt 

de sorpreses musicals i personatges fantàstics! 

Amb l’ajuda dels nens i nenes tocarem i cantarem cançons per 

a què SAXOLÀNDIA es transformi en un lloc divertit i musical! 

Per a qui la fem?  
Pels nens i nenes d’infantil (p3,p4 i p5) 

Quan dura?  
45-50’ 

Quines cançons toquem? 

El polze, bon dia!, el cargol treu banya, el 
gegant del Pi, Un peixet a l’estany, la cançó 

del greu i l’agut, bona nit, la bamba! el 
ragtime del tigre… 

SAXOLÀNDIA

La primera part de l’audició “THE SAX QUARTET” us presentarem que és el SAXOFON i descobrireu els quatre components de la seva família .  Amb una escenificació senzilla i divertida us explicarem de forma amena i pedagògica les particularitats i la història del saxofon. Un dels elements més interessants per les ESCOLES, és que podeu escollir entre dues audicions diferents per la segona part d’aquest concert. 1. The Sax Quartet i la Caixa Màgica           (amb disfresses) 2. The Sax Quartet va al Cine                       (amb projeccions de vídeo) 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SAXOLÀNDIA

Per a qui la fem?  
Pels alumnes de primària i secundària 

Quan dura?  

45-50’

THE SAX QUARTET


