25 anys d’animació

ORIOL bARGALLÓ
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Cançonetes i altres llaminadures

nom de l’espectacle

Fitxa Artística
Quin tipus d’espectacle és?

Qui hi pot participar?

Durada

Gènere de l’Animació Infantil

Va adreçat a un públic de 0 a 3 anys, de llars d’infants, i Uns 45 minuts.
escoles bressol.

De què va l’espectacle?
És una estoneta de cançons mimoses, moxaines i altres recursos, com contes i alguna cançó gesticulada, adreçada al
públic més petit i entranyable. L’Oriol Bargalló es posa en contacte amb les i els educadires/rs del centre per prepara
un repertori conjunt, amb les cançons que es treballen a l’escola i les pròpies de l’animador.
Quins músics hi toquen?

En quin espai es recomanar fer l’espectacle?

Oriol Bargalló: veu, guitarra i efectes de veu.

Qualsevol aula o pati d’una llar d’infants, una biblioteca o
una sala polivalent.

Quina música sona?

Què més s’ofereix?

Cançons, jocs, contes i danses pròpies de l’Oriol Bargalló, amb d’altres cançons típiques que Les escoles poden
es treballen en els centres educatius dels més menuts.
demanar un cançoner
didàctic amb propostes
Algunes cançons…
El cor de l’espectacle
pedagògiques de cada
La idea i guió, així com la pro- M’he llevat, Recollim, recollim, El follet, Les ooles, Jan cançó.
ducció artística de l’espectacle petit, L’esquirol …i moltes més!
són de l’Oriol Bargalló.

Fitxa Tècnica
Quin entarimat cal?

Presa de corrent

No cal.

De 2 a 3 kW i 220 V

Què ho fa sonar tot?

I si cal iŀluminació?

Un equip de so propi, de 300 Equip de llums propi
W de potència, o sense equip. (preu a part).
Temps per muntar i provar so? I per desmuntar?
Un quart d’hora.

10 minuts.

Altres necessitats tècniques...
Cal que la furgoneta pugui accedir fins al lloc de l’espectacle en cas de que calgui equip de so.
Preu aproximat (2013)...en podem parlar...
200 - 300 €

oriol@oriolbargallo.com

www.oriolbargallo.com

http://oriolbargallo.blogspot.com.es/

