
EL CARNAVAL 
DELS ANIMALS

Es tracta d’una animada versió
d’aquesta coneguda obra musical de 
Camile Saint-Saëns dirigida als més 
petits. Es destaquen amb imatges i 
teatre, el caràcter de cada animal i com 
la música el sap transmetre, en aquest 
cas d’una manera molt clara. Així
desfilaran gallines, elefants, ases, 
peixos... tot un univers retratat 
musicalment de manera magistral.

És una producció d’ATOT

PRIMÀRIA: 1r i 2n
NOVEMBRE 2015

HISTÒRIES DE 
TUMBUKTÚ

És una història d'aventures i valors de la 
mà d'un gran aventurer, en Malik, que 
iniciarà tot un seguit de vivències i 
viatges basats en contes tradicionals de 
diferents indrets. Tota aquesta vivència 
i món de sensacions estarà
acompanyada en tot moment per 
músiques d'A. Vivaldi.
Dos instruments de corda ens ajudaran 
a viure el món emocional de cada 
instant.

És una producció de la Cia Arcattia

CICLE INFANTIL: P-3, P-4 i P-5
MAIG 2016

LA MÀQUINA DEL SO

El so és el principal protagonista de 
l’espectacle i la tecnologia és el 
vehicle que utilitzem per conèixer-lo 
millor. Tot jugant,  passarem per la 
història dels instruments, fins arribar 
a l’electrònica on veurem com 
combinar sons i com crear musica 
amb ells.

És una producció de Pep Gol 
produccions 

PRIMÀRIA: 3r i 4rt
NOVEMBRE 2015

La Coral l’Amistat juntament amb l’Ajuntament de Premià de Mar vol oferir a la comunitat educativa cinc espectacles musicals 
pels diferents nivells educatius dels 3 als 16 anys.
Els espectacles es realitzaran a la sala gran de l’Espai l’Amistat, que compta amb un aforament de 299 localitats.  
El preu serà de 5€ per alumne. Desitgem que l’oferta us sigui atractiva. 



III CICLE

D’ESPECTACLES

MUSICALS PER

A ESCOLARS 

CURS 2015-16
ESPAI L’AMISTAT

Premià de Mar

LES 4 ESTACIONS
Orquestra Barcelona Filharmonia
Daniel Antolí, director

L’OBF interpreta els fragments més 
característics de les Quatre Estacions 
de Vivaldi. Això els permet oferir un 
espai d’aprenentatge perquè els 
alumnes reflexionin i entenguin 
elements clau i rellevants d’aquesta 
música i coneguin de ben a prop els 
instruments que hi intervenen. A la 
vegada els permetrà conèixer el 
funcionament intern d’una orquestra.

PRIMÀRIA: 5è i 6è, i ESO: 1r a 4t  
MAIG 2016

LA NOSTRA CANÇÓ
Banda sonora del nostre país petit. De 
la mà d’en Litus anirem de la Nova 
Cançó dels anys 60, passant per la 
Rumba catalana dels 70 i 80, el Rock 
Català dels anys noranta i arribant a 
l'actualitat, En l’espectacle s’alternen la 
interpretació en directe de blocs de 
fragments de cançons enllaçades entre 
si i presentacions en vídeo de l’època o 
les circumstàncies històriques, socials 
o culturals de cada una d’elles, dels 
seus autors i de l’estil en què
s’inscriuen. Intervindran: Litus, Dani 
Galiot i Tòfol Martinez. 

PRIMÀRIA: 5è i 6è, i ESO: 1r a 4t  
MAIG 2016

RESERVES PER AL III CICLE  
fins al 5 de juny de 2015

CORALAMISTAT@GMAIL.COM
o al tel. 661 462 910

ORGANITZACIÓ:
ESPAI L’AMISTAT

Carrer de Sant Antoni, 60
Premià de Mar


