#ANIMATS
CICLE D’ESPECTACLES
FAMILIARS EN STREAMING

PER A QUÈ
#MESTRIMINGLESORELLES

#ANIMATS

US OFERIM UN CICLE D’ESPECTACLES EN
STREAMING PER A TOTA LA FAMÍLIA. VOLEM
FER ARRIBAR LA CULTURA MUSICAL ONLINE
DIRECTAMENT A LES LLARS!

ACTUACIONS CONDENSADES DE 30 MINUTS DE
CANÇONS PER A TOTA LA FAMÍLIA, IMPULSADES
CONJUNTAMENT AMB EL VOSTRE AJUNTAMENT I
PROMOVENT LA MÚSICA EN DIRECTE A LES
LLARS DE LA VOSTRA POBLACIÓ.

ESPECTACLES PERSONALITZATS PER
A CADA CLIENT.

TRANSMISSIÓ SEGURA EN OBS, SENSE
COOKIES NI CAPTURA DE DADES. FÀCIL
IMPLEMENTACIÓ: AMB UN ENLLAÇ
DIFONEU L’STREAMING AL VOSTRE WEB

#ANIMATS

D'ON
PARTIM?

La situació de confinament ha generat un cessament de la
cultura en viu i “a curta distància”, però també ens obre una
oportunitat per acostar-la de forma diferent. Som un
col·lectiu de músics i animadors que fem música adreçada a
infants i volem explorar i reformular la cultura en format
digital, aprofitant la situació transitòria per descobrir altres
possibilitats de fer cultura, mentre esperem que es puguin
restablir els actes culturals de reunió social públics i sense
restricció, que és el nostre hàbitat natural.

QUÈ US
OFERIM?

Us oferim de forma conjunta un cicle de sis espectacles
familiars, a càrrec dels animadors que hem ideat aquest
projecte. Es duran a terme en el dia i l’horari prèviament
acordat

amb

vosaltres,

de

tal

forma

que

podrem

confeccionar una agenda cultural familiar “a mida”. Els
espectacles formen part de la nostra pròpia oferta, amb
l'adaptació necessària per tal de poder-los dur a terme a
distància (cal tenir present que la majoria són espectacles
participatius) i que tindrem ben present personalitzar-los per
a cada població per on s’emetin. S’oferiran amb la màxima
qualitat pel què fa so, imatge i, si s’escau, muntatge
escenogràfic. Vosaltres oferireu a les famílies de la vostra
població un enllaç únic amb un password per tal de poder
gaudir de l’espectacle en directe (tot i que l’espectacle
també es podrà visionar en diferit durant les properes 24h).
És important per tant activar tots els canals de difusió propis
(pàgina web, xarxes socials...), tant un cop confeccionat el
calendari del cicle com en els dies previs a la realització dels
espectacles.
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QUI SOM?

Els

artistes

que

formem

part

d’aquest

projecte

ens

dediquem professionalment als espectacles familiars. Des
de l’inici de la crisi hem vist necessària una cooperació entre
nosaltres donada la fragilitat de la nostra professió; fruit
d’això neix el projecte #animats que pretén donar continuïtat
a la nostra feina durant l’època de confinament. Som:
Roger Canals – www.ciarogercanals.com
Productor, músic i compositor musical de diferents àmbits i per a tot tipus de
públics. Des de 1999 la Cia. RogerCanals ofereix #jazzperxicsigrans i altres
explosions musicals a ritme de hot jazz.
Rah-mon Roma – www.rah-mon.cat
Trepitja escenaris des del 1984. Des de llavors, se n’ha fet un fart —unes 5.000
actuacions—, però mai no se n’ha cansat. Lluita aferrissadament per establir una
comunicació directa i honesta amb el públic, oferint alhora un espectacle polit,
seriós i lúdic , amb qualitat musical i pedagògica, dinàmic, tendre i esbojarrat.
Carles Cuberes – www.carlescuberes.com
Músic, animador i narrador professional des del 2007. Ofereix espectacles de
contes, d’animació i de poesia musical adreçats a públic familiar, amb la música
com a llenguatge principal i amb la constant complicitat i participació del públic.

Jaume Ibars - www.jaumeibars.com
Cantant i animador infantil amb més de 20 anys d’ofici. Durant aquest temps ha
ofert espectacles per a públic familiar, joves i adults. Sempre intentant oferir un
espectacle únic on el veritable protagonista sigui el públic. Espontaneïtat,
qualitat i alegria son trets característics que el defineixen
Toti Roger - @sonrisasnomadas.nomadicsmiles
Animador de cors de 0 a 99 anys. Entén el somriure com un element de primera
necessitat. 20 anys d'espectacles amb guitarra, els últims cinc a Amèrica del Sud
amb Somriures Nòmades, una associació que es mou amb

un camió de

bombers que no apaga focs però encén somriures.
Jordi Tonietti – www.facebook.com/jorditonietti
Cantant, músic, productor de programes infantils i comediant des del 1982. Ha fet
actuacions arreu dels Països Catalans. Festivals i llocs significatius: Zum zum
Festival (USA), Festivalot (Girona). Black músic festival, Concert per a la llibertat,
Esbaiola't, Closcamoll, Casal català de Brussel.les, Fira Mediterrània...
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QUÈ
VOLEM?

Busquem la vostra complicitat per:
Seguir promovent la música i la cultura en general, ara
més que mai, propiciant els efectes innegables que
reporta sempre a nivell de salut emocional tant individual
com col·lectiva. Ara és més necessària que mai.
Preservar els/les treballadores culturals que estant patint
el cessament de la seva activitat laboral per l’estat
d’alarma i confinament
Promoure les capacitats del llenguatge digital.
Fomentar el valor de viure en família activitats online
promogudes pel mateix ajuntament.

QUÈ ENS
CAL?

Ja sabem que un “streaming” és una retransmissió en directe
de forma digital i telemática. Nosaltres comptem amb els
serveis de TickÈtic (www.ticketic.org), una plataforma de
venda

d’entrades

d’”streamings”.

online

Forma

i

part

desenvolupament
de

TicketCoop

telemàtic

SCCL,

una

cooperativa de serveis sense ànim de lucre que segueix
criteris d’economia social i solidària. Vosaltres només heu
de:
Punxar un enllaç que us oferirem al vostre espai a la
xarxa. Vosaltres decidiu des d’on vincular un landing
especial que crearem perquè pugui estar vinculada
exclusivament des del web que vulgueu. Una página que
tindrà un frame, un xat i un disseny customitzat amb la
vostra imatge corporativa.
Publicitar i promoure el concert. Nosaltres oferirem tots
els materials i continguts que hi hagueu d’explicitar.
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CONTACTE

Rah-mon Roma

Carles Cuberes

apali@rah-mon.com

animacio@carlescuberes.com

607 408 947

659 088 265

Roger Canals

Toti Roger

info@rogercanals.com

somriures@somriuresnomades.org

658 917 750

630 422 609

Jaume Ibars

Jordi Tonietti

info@jaumeibars.com

info@jorditonietti.com

636 782 500

659 434 573

