PER NADAL, FESTA TOTAL !

En el present muntatge els dos membres fundadors de la companyia, Marta
Albir i Carles Bertrand, ofereixen un seguit de cançons de Nadal adreçades als
més petits. La tria s'ha fet d'entre el repertori més tradicional de casa nostra, i
per a il·lustrar cada cançó es valen de l'aparició de la figura dels diferents
personatges nadalencs amb els que s'anirà muntant un atractiu pessebre.

Apart d'aquests, tampoc no n'hi faltaran d'altres tan arrelats a la nostra
cultura popular com poden ser el Dimoni, en Fumera o l'Home dels Nassos,
tots ells presentats en un ambient musical creat, no solament amb
instruments més coneguts de tothom com ara la guitarra, mandolina o flabiol,
sinó també amb d'altres d'arrel popular, com el zinc-zinc, la simbomba o el
rossinyol, entre d'altres, que guanyen protagonisme especialment en aquesta
època de l'any

RESUM DE L'ESPECTACLE
Ens trobem que ara ve Nadal i tenim ganes de cel.lebrar-ho tot cantant. I
també volem començar a fer el pessebre...
No tenim ni cançons, ni tampoc les figures del pessebre, ni el verd, ni
llumetes, ni campanetes, ni res de res. Què farem ? Ah ! El nostre amic en
Fumera ens porta el tió. I el farem cagar per a que ens doni de seguida tot el
que ens fa falta: els instruments, les cançons i les figures del pessebre.
I ara que ja el podem anar fent, anirem presentant amb cançons tots els
personatges que hi hem de posar: La Verge i Sant Josep, el Nen Jesús, el Bou i
la Mula, l'Angel i el Dimoni, els Pastors, el Caganer, l'Home dels Nassos,
elsReis d'Orient...

Entre cançó i cançó ho anirem posant tot en ordre, i també decorarem una
mica el lloc per a trobar-s'hi més a gust i per a que faci més festa.
Ah ! I li farem veure a aquest impertinent de'n Fumera que ens estem portant
molt be i que ja li pot dir als Reis que ens portin molts regals !

FITXA TÈCNICA
Recital de Cançons de Nadal ambientat amb elements plàstics i amb
instruments tradicionals.
Adreçat a infants en edat pre-escolar.
Dues versions: a) de 0 a 3 anys, i b) de 4 a 5 anys
Màxim nombre de nens per
sessió: 70
Durada de l'espectacle: 30 min.
Temps de muntatge/desmuntatge: 30 min. aprx.
Espai: En un lloc recollit a la pròpia escola; pot ser una aula, menjador, sala de
jocs, etc.
Necessitats tècniques:
Espai lliure per actuar de 3 x 2 m.
Un endoll proper de 220
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