Alquímia Musical
presenta

Contes musicals
A Alquímia Musical ens agrada donar una nova dimensió als contacontes, i apropar-los
al gènere musical. Per això, tots els nostres espectacles tenen com a protagonista la
música en directe, amb el piano que acompanya les narracions i les cançons originals,
creades per a cada obra i, naturalment, interpretades també en directe.
Els nostres contes transmeten valors posi?us com el respecte,

la convivència, la

solidaritat, l’amistat.... A més, en tots els nostres espectacles deﬁnim uns objec?us i
uns con?nguts educa?us i pedagògics. Treballem sempre, tant pel que fa a la creació ,
com a la posada en escena i a la interacció amb els infants, a par?r de criteris basats en
la intel·ligència emocional.

Tenim un CD “Cançons de Conte” que recull totes les cançons dels nostres espectacles.
El podeu escoltar clicant aquest enllaç: Cançons de Conte
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ELS SONS DE L’UNIVERS
A través d’un conte els nens i les nenes descobreixen un nou univers sonor a par?r de
diferents instruments ètnics: bols Abetans, didgeridoo, tampura, monocordi, salAri,
gong xinès, diapasons i cant d’harmònics.
La narració, enriquida en directe pel piano i algunes cançons, condueix els infants ﬁns
a un món màgic de sons desconeguts i extraordinaris que transmeten una immensa
vivència d’harmonia, calma i placidesa.

En el decurs de l’ac?vitat, els nens i les nenes poden experimentar la vibració sonora
a través de l’oïda i d’altres sen?ts. Aquesta exploració aporta a l’infant una connexió
profunda amb les seves emocions i possibilita l’acostament sensible cap al món de
l’harmonia musical.

Adreçat a
Infants de 3 a 12 anys.
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Sinopsi del conte
Al poble de la pe?ta Aïsa tothom està trist. Ningú no recorda què és estar content. Una
nit, Aïsa sent cantar les estrelles . La Lluna li explica que aquest so tan especial és la
música de l’univers i que quan l’escoltem ens sen?m feliços. L’Aïsa se n’adona que
aquesta cançó pot retornar l’alegria al seu poble.
Per això decideix anar a buscar els instruments màgics, els únics que poden fer la
música de l’univers. A lloms de l’òliba blanca de la Muntanya Sagrada, l’ Aïsa emprén
un viatge que la durà a Austràlia, on descobrirà el didgeridoo. Del Tibet s’endurà uns
bols. A Grècia coneixerà el monocordi. A Mongòlia li ensenyaran a cantar harmònics...
També descobrirà la tampura a l’Índia , el sal?ri a Itàlia, el gong a la Xina....

ObjecAus
● Descobrir nous sons i nous instruments.
● Experimentar la vibració sonora a través dels sen?ts de la vista, l’oïda i el tacte.
●

Vivenciar una atmosfera sonora d’extraordinària quietud.

● Desenvolupar l’escolta i l’atenció com a elements de relaxació.
● Gaudir del plaer d’experimentar i ser part ac?va de l’univers sonor.
● Gaudir de la narració d’un conte ple de màgia.
● Fomentar la imaginació, la par?cipació ac?va i l’escolta.
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LA CASA DE LA MOSCA FOSCA
Versió musical del conte La Casa de la Mosca Fosca, un conte popular rus (adaptat per
Eva Mejuto i Sergio Mora).
Amb un grapat de personatges representats per ?telles i un munt de cançons originals,
interpretades com sempre en directe i acompanyades pel piano.
Cada personatge té una cançó amb un es?l musical diferent que va des del blues, al
rock, salsa o una havanera.
Una proposta diver?da i amb molt de ritme que connecta amb tot el públic familiar.

Adreçat a
Infants de 3 a 8 anys
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Sinopsi del conte
La Mosca Fosca viu en una caseta al mig del bosc. Un dia decideix convidar a berenar a
tots els seus amics i prepara un pasbs de maduixes i mores i d’altres ingredients molt
especials com ara farina d’amor o un grapat d’il·lusió.
Els amics de la Mosca Fosca arriben a la seva casa a ritme de blues (Escarbat Carcall), d’
havanera (Mussola Lola) de salsa (Gripau Babau), de rock and roll (Llop Sapastre)...
No començaran a menjar-se el pasbs ﬁns que no arribin tots.

ObjecAus:
● Reforçar l’es?mulació sensorial i rítmica a través de la música.
● Fomentar la imaginació, la par?cipació ac?va i l’escolta, a través de la narració.
●

Es?mular i reforçar la imaginació i la crea?vitat dels infants amb con?nguts
posi?us i propers al seu món simbòlic.

● Es?mular la memòria a par?r dels con?nguts mostrats en el conte.
● Potenciar valors com l’amistat, la convivència, la generositat, el respecte, la
diversitat.
● Incen?var l’interès i l’amor per la lectura i la música.
● Gaudir de la narració d’un diver?t conte ple de màgia.
● Gaudir de la música en directe

ALQUÍMIA MUSICAL

www.alquimiamusical.cat

LA LLUNA, LA TERRA I EL SOL
Versió musical del conte La Lluna, la Terra i el Sol, de Jaume Escala i Carme Solé
Vendrell.
Un senzill ﬁl narra?u permet recrear un poè?c espectacle amb unes suggerents
cançons i uns ?telles espectaculars que reprodueixen ﬁdelment els personatges del
conte.
La música del piano adquireix una especial rellevància en aquest conte ple de
sensibilitat i lirisme.

Adreçat a
Infants de 0 a 6 anys
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Sinopsi del conte
La Lluna, sempre contenta, juga pel cel amb els seus amics els estels. La Terra la mira
des de lluny... està molt trista perquè se sent molt sola. Quan la Lluna s’assabenta del
que li passa a la Terra vol ajudar-la i se li acut de cridar al Sol perquè les ajudi a trobar
una solució. La Lluna i el Sol decideixen que a par?r d’ara es quedaran al costat de la
seva amiga i li faran companyia per sempre més.

ObjecAus
● Reforçar l’es?mulació sensorial i rítmica a través de la música.
● Fomentar la imaginació, la par?cipació ac?va i l’escolta, a través de la narració.
● Es?mular i reforçar la imaginació i la crea?vitat dels infants amb con?nguts
posi?us i propers al seu món simbòlic.
● Potenciar valors com l’amistat, la cooperació, l’amor, l’empa?a i el respecte.
● Incen?var l’interès i l’amor per la lectura i la música.
● Gaudir de la poesia narra?va d’un conte ple d’encant.
● Gaudir de la música en directe.
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BORRISSOL I EL MÓN DELS COLORS
Conte musical de proximitat creat per Alquímia Musical on els infants acompanyen el
protagonista en el descobriment d’un nou món.
Una cap?vadora història amb un grapat de personatges, dissenyats tenint en compte
l’univers simbòlic de l’infant. Amb un repertori d’inspiradores cançons creades per a
l’espectacle i interpretades pels diver?ts personatges protagonistes.

Adreçat a
Infants de 3 a 6 anys
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Sinopsi dels conte
En Borrissol viu en el planeta Negre i Blanc. Empès per la seva curiositat en Borrissol,
viatja damunt d’un estel fugaç ﬁns al Planeta dels Colors. Allà descobrirà un nou món
ple de color. Descobrirà també l’amistat de la ﬂor Gertrudis i la Cuca Xiruca... A cada
descobriment, en Borrissol es va transformant per dins i per fora. El Follet Coloraina
prepararà la Poció Màgica Cromà?ca que pintarà a en Borrissol dels colors que ja té
dins del seu cor
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ObjecAus
● Reforçar l’es?mulació sensorial de l’infant en totes les facetes.
● Es?mular la memòria a par?r dels con?nguts mostrats en el conte.
● Fomentar la imaginació, la par?cipació ac?va i l’escolta, a través de la narració.
● Es?mular i reforçar la imaginació i la crea?vitat dels infants amb con?nguts
posi?us i propers al seu món simbòlic.
● Potenciar valors com l’amistat, la cooperació, l’amor, l’empa?a i el respecte.
● Fomentar i es?mular el joc.
● Gaudir de la poesia narra?va d’un conte ple d’encant.
● Gaudir de la música en directe.
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Durada dels espectacles:
Els Sons de l’Univers

60’

La Casa de la Mosca Fosca

50 ‘

La Lluna, La Terra i el Sol

45 ‘

Borrissol i el Món dels Colors 50 ‘

Necessitats tècniques:

un espai de 3x4
presa de llum

Els Sons de l’Univers i En Borrissol i el Món dels Colors són contes originals d’Enri Pérez.
La Lluna, la Terra i el Sol i la Casa de la Mosca Fosca són adaptacions escrites per l’Enri
Pérez.

Música original de Xevi Compte.
Cançons originals d’ Enri Pérez i Xevi Compte

Alquímia Musical
Xevi Compte, compositor i pianista.
Enri Pérez, cantant i contacontes.

Contacte:

Alquímia Musical

T. 670 214 224 /667 515 085
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