
Fitxa artística 

Títol:  Petit Karibu 

Presentació: “Karibu” és una paraula swahili que significa 
tothom a participar de la festa. Perquè aquest espectacle pretén ser 
trobada i comunicació entre persones que canten, juguen i dansen plegades, amb independència de 
la seva edat, la seva forma de vestir, de pensar o de viure.

Explicació:  Aquest espectacle és una adaptació en petit format del 
món més just i inclou cançons i danses que tracten de forma transversal la diversitat, la cooperació i 
els Drets dels Infants, bo i cercant una dinàmica participativa i engrescadora per a tota la família.

Components: Carles Cuberes 

Repertori:  

 Karibu!; cançó participativa de 
 Treballant; cançó entorn els drets dels infants
 Gira el Món; dansa de
 Don José; dansa entorn el Comerç Just i el treball digne 
 Rock’n dolç; rock’n roll sobre la xocolata 
 Afro-adéu; cançó de comiat

 
 

Fitxa tècnica 

 Gènere:  Animació musical
 Públic: familiar, ideal a partir de tres anys
 Durada: 60 minuts 

Necessitats tècniques 

 Temps de muntatge
 Temps de desmuntatge
 Espai: adaptable a diferents espais 
 Accés: fàcil fins a escenari amb vehicle; espai per estacionar
 Entarimat: 3x4 metres i 50 cm d’alçada (mesures orientatives)
 Presa de corrent: endoll schuko
 Equip de so i llums: propi, fins a 2500w

 

 

 

 

 

www.carlescuberes.com

és una paraula swahili que significa benvingut. Aquesta paraula convida a 
tothom a participar de la festa. Perquè aquest espectacle pretén ser això: un espai de benvinguda, 
trobada i comunicació entre persones que canten, juguen i dansen plegades, amb independència de 
la seva edat, la seva forma de vestir, de pensar o de viure. 

Aquest espectacle és una adaptació en petit format del Karibu! – Cançons i danses per un 
cançons i danses que tracten de forma transversal la diversitat, la cooperació i 

els Drets dels Infants, bo i cercant una dinàmica participativa i engrescadora per a tota la família.

 (narració, animació, veu, guitarra) 

participativa de benvinguda   
; cançó entorn els drets dels infants 

dansa de convit sobre la iniciativa  
; dansa entorn el Comerç Just i el treball digne  

; rock’n roll sobre la xocolata  
adéu; cançó de comiat 

Animació musical 
familiar, ideal a partir de tres anys 

Temps de muntatge/desmuntatge: 60’ /30’ 
Temps de desmuntatge: 30’ 

adaptable a diferents espais  
escenari amb vehicle; espai per estacionar 

x4 metres i 50 cm d’alçada (mesures orientatives) 
endoll schuko, 220v i 3,3kw 

propi, fins a 2500w 

                              Petit Karibu

www.carlescuberes.com   -    animacio@carlescuberes.com   -   tf: 659088265

Aquesta paraula convida a 
això: un espai de benvinguda, 

trobada i comunicació entre persones que canten, juguen i dansen plegades, amb independència de 

Cançons i danses per un 
cançons i danses que tracten de forma transversal la diversitat, la cooperació i 

els Drets dels Infants, bo i cercant una dinàmica participativa i engrescadora per a tota la família. 

Petit Karibu 

659088265 


