presenta el seu
Musical Participatiu!

1.000
RAONS
PER
CANTAR!
de M. Huff i J. Jacobson

Traduït per Blanca Boix
Arranjat per Marcel Grífol
Dirigit per Maurici Albàs

Voleu viure una experiència musical
inoblidable? Voleu cantar, ballar
i actuar en un musical participatiu,
destinat als alumnes del vostre
centre educatiu? Doncs ara teniu
1.000 raons per fer-ho...

1.000 RAONS
PER CANTAR!
El musical 1.000 RAONS PER
CANTAR! està ideat com a activitat
participativa, destinada als alumnes
de 3r, 4t, 5è i 6è de Primària. Es pot
estudiar que hi participi alumnat
de Secundària (1r i 2n d’ESO).
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L’espectacle musical està inspirat en
la importància que els aprenentatges
bàsics dels nois i les noies es realitzin
a través de la música i les cançons.
La temàtica de l’obra i la música
mateixa ens endinsaran en aquest
aspecte pedagògic de primer ordre,
idea que va prenent una veu rellevant
en el panorama educatiu mundial.

Presentació
de l’activitat

L’espectacle comença amb un
número musical trepidant, on els nois
i les noies d’una escola on la música
està present en totes les matèries que
s’hi imparteixen entren a escena des
de tots els punts del teatre, simulant
que és hora de començar les classes
al nou curs. La seva energia i el seu
entusiasme ja deixen entreveure que
aquella no és una escola com totes...
Amb l’activitat, a més a més de
transmetre el missatge educatiu,
es pretén que els nois i noies dels
centres s’endinsin en les emocions
de viure en directe un musical,
interpretant-lo ells mateixos, amb
música en directe i en un teatre del
circuit barceloní (generalment a la
Sala Barts, de l’Avinguda
del Paral·lel).
El fet de viure l’experiència
d’interpretar el musical en un
teatre especialitzat permet una
immersió total en el gènere, ja que es
compta amb l’ajut de tot el sistema
professional d’il·luminació, microfonia,
regidoria, tècnics de so i llums i
estructures físiques.
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Organització
general

Les escoles treballaran l’espectacle
(veus i coreografia) durant tot el curs
escolar.
• Hi haurà 3 sessions de formació
obligatòries per a tot el 		
professorat.
• Hi haurà un assaig general
al teatre.
En les sessions de formació es farà
un treball de la música i de com
ensenyar-la i, també, un treball
de la coreografia necessària per
a l’espectacle.
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MATERIAL MUSICAL

El material és a dues veus, però també
es pot cantar a una sola veu, depenent
del nivell del grup al qual estigui
destinat. La tessitura del musical
permet que es canti sense tenir una
gran experiència vocal.

TENIU SOLISTES?

El musical conté parts solistes, que
poden ser cantades per alumnes del
centre educatiu, si el seu nivell ho
permet. En cas contrari, l’organització
de l’espectacle 1.000 RAONS PER
CANTAR! pot aportar les veus solistes.

MÚSICA EN DIRECTE! TENIU
INSTRUMENTISTES?

Un combo de professionals format per
piano, guitarra elèctrica, baix elèctric,
bateria, saxo, trompeta i trombó es
farà càrrec de la part instrumental.
Així i tot, tenim el material adaptat per
a tots aquells instrumentistes dels
centres que puguin o vulguin afegir-se
al combo professional. Es demana un
nivell mínim de final de Grau Elemental
d’instrument per poder participar de
l’experiència.
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DIRECCIÓ DE L’ESPECTACLE
La direcció de l’espectacle anirà
a càrrec dels professionals de la
Fundació La Guineu, tot i que
es treballarà estretament amb
el professorat especialista dels
centres.

ESCENOGRAFIA I VESTUARI

La Fundació La Guineu proposarà
vestuari i escenografia assequibles
per a cada centre que hi participi.
La idea és que siguin elements
que es puguin fer fàcilment amb la
col·laboració de les famílies dels
participants.

MATERIAL QUE ES
PROPORCIONA

• Dossier explicatiu del musical
i del seu context temàtic, social
i cultural.
• Partitures de les dues veus, amb
acompanyament de piano.
• Partitures de la instrumentació
per a combo.
• Àudios, amb veus i sense, per
facilitar l’assaig als centres.
• Vídeos de l’espectacle efectuat
per altres centres.
• Karaoke amb la lletra de les 		
cançons.
• Score general.
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DURADA APROXIMADA
DE L’ESPECTACLE
45 minuts.

PREU D’INSCRIPCIÓ
A L’ACTIVITAT
40 € per centre.

El preu inclou les sessions
formatives i els professionals
implicats (músics, formadors,
coreògrafs i direcció).

PREU DE LES ENTRADES
AL TEATRE

10 € iva incl. per a familiars dels
participants.
5 € per a alumnes del centre que
vinguin a veure l’espectacle.
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