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animacio@carlescuberes.com
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https://ca-es.facebook.com/carles.cuberes
http://www.linkedin.com/in/carlescuberes
http://www.youtube.com/ccuberes
https://open.spotify.com/artist/4RuKqYs1w4Fe60U9qXUPTh?si=fTLM3S6USPCCwh_qf6AQmw
https://www.instagram.com/carlescuberes/
https://music.apple.com/us/artist/carles-cuberes/1261461958


Després d'un 2020 atípic i  ple de reptes, encarem un 2021
amb la clara intenció de seguir oferint espectacles de
contes, música i  animació per a tota la família.  

Al l larg del 2020 hem fet una adaptació a les noves
mesures i  restriccions de molts dels espectacles que
veníem oferint els darrers anys,

Vam començar oferint propostes en "streaming" per tal fer
arribar a totes les l lars espectacles de qualitat en els
moments de confinament més estricte. 

Quan ha estat possible, també hem difós, potenciat i  dut a
terme especialment aquells espectacles que encaixaven
amb les primeres mesures: control d'aforament,
distanciament, públic estàtic,  espais exteriors. . .

Hem treballat també i més que mai en l 'àmbit escolar,
adaptant les propostes  abans de caire més multitudinari a
un format nou amb passis més curts i  respectant els grups
de convivència, sovint dins les mateixes aules, en espais
comuns o bé exteriors.

Presentem aquí,  doncs, els espectacles que estan adaptats
a les mesures actuals i  que permeten ser programats en
gairebé qualsevol tipus d'espai;  també permeten
adaptacions per a grups reduïts i/o escolars.

2021 :  SEGUIM !
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UN PAÍS  DE CONTE

Tres històries d’arrel popular amanides amb cançons i
dinàmiques participatives. Un viatge per terres de parla
catalana, des del Pallars fins a Mallorca, passant per
l ’Alt Berguedà. Els companys de viatge? Una deessa de
la mar trista i  solitària,  uns éssers fantàstics diminuts i
entremaliats i  uns gegants. . .  formidables!! !

  

AMB GUST DE CAFÈ

Contes teatralitzats, amb música i  cançons populars
d’arreu del món. En Kaldi des d’Etiòpia, la Guida des
d’Itàlia,  el senyor José des de Nicaragua i  la Nala  des de
Tanzània ens acompanyaran en aquest viatge ple de
contrastos, sensacions, valors i  emocions, amb el cafè
com a fi l  conductor

 

55'

1

+3

CONTES  D 'AQUÍ I  D 'ALLÀ

Històries una mica de tot arreu amb un contingut basat
en valors com la solidaritat o la justícia,  abordats des de
la perspectiva emocional.  La narració va acompanyada
de cançons, tonades i  cantarelles que donen dinamisme
a l ’espectacle i  fomenten l ’escolta activa i  la complicitat
amb el públic.         
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https://carlescuberes.weebly.com/uploads/4/2/6/6/42660385/pais_de_conte_fitxa.pdf
https://youtu.be/lb8tseSska4
https://carlescuberes.weebly.com/uploads/4/2/6/6/42660385/ambgustdecafe_fitxa.pdf
http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca/que-fem/campanyes/biblioteques/amb-gust-de-cafe/
https://carlescuberes.weebly.com/uploads/4/2/6/6/42660385/contes_daqui_i_dalla_fitxa.pdf
https://youtu.be/CRQKRRe3mJc


Adaptació de l 'espectacle original,  amb cançons i  contes
musicals entorn la solidaritat,  el desenvolupament, els
drets dels infants i  el comerç just.  Un espectacle
vivencial ,  diferent i  únic que parteix del potencial que la
música ofereix per a experimentar i  viure valors
humans.

      

Adaptació de l 'espectacle original d'animació musical en
estat pur. El secret? La participació, la complicitat i
sobretot, . . .  l ’energia! Una hora l larga de ritmes, cançons
i música, la majoria originals i  alguna de popular
passada per un sedàs ben personal.  Amb
acompanyament de guitarra, acordió diatònic i  caixa de
ritmes.
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Per als més petitons (0-3): un espectacle de cançons i
cantarelles ben polit i  bonic. Cantarem algunes de les
primeres cançons que els infants han après a casa o a
l 'escola. També n’aprendrem de noves, jugarem i . . .  ens
mourem! Amb guitarra, acordió i  molta animació.
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KARIBU !  /  PETIT  KARIBU !

DANÇONS

CANÇONS DE BUTXACA

https://carlescuberes.weebly.com/uploads/4/2/6/6/42660385/dancons_fitxa.pdf
https://carlescuberes.weebly.com/uploads/4/2/6/6/42660385/butxaca_fitxa.pdf
https://carlescuberes.weebly.com/uploads/4/2/6/6/42660385/karibu_fitxa_1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RmFLyVU9DWw
https://open.spotify.com/album/1REDhMACDqr7Q3tCvZlypZ


Espectacle-concert amb deu poemes musicats de na
Joana Raspall ,  amb una petita introducció o història que
els contextualitza i  amb moments de participació activa
del públic.  Valors com l ’amistat,  la diversitat,
l ’autoestima o el respecte basteixen aquest espectacle
de música, poesia i  sobretot sensibil itat i  tendresa.

       

Taller musical on a través de les cançons del disc
"Karibu! - cançons i  danses per un món més just"
coneixerem alguns dels principis bàsics del Comerç
Just. Primer aprendrem i cantarem una de les cançons i
després l 'enregistrarem de forma col· lectiva .

CANTEM PEL  COMERÇ JUST
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PAPALLONES
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http://carlescuberes.weebly.com/uploads/4/2/6/6/42660385/taller_cantem_pel_comerc_just.pdf
https://carlescuberes.weebly.com/uploads/4/2/6/6/42660385/papallones_fitxa_2.pdf
https://youtu.be/AtZ5DC1bIz8
https://open.spotify.com/album/2BbOx8inzon46RYxWhEtNn

