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Projectes multidisciplinars
• Els Viatges de Gulliver: El conte de J. Swift amb música original
de Telemann
Companyia CEM Produccions i L’Embarral produccions

o Educació Infantil
o Educació Primària: Cicle Inicial, Mitjà i Superior
• Notes&Films
Companyia Una Cosa Rara

o Educació Primària: Cicle Inicial, Mitjà i Superior
o ESO
o Batxillerat
• Veus d’Amèrica: The Hanfris Quartet Barbershop
Companyia CEM Produccions

o Educació Primària: Cicle Inicial, Mitjà i Superior
o ESO
o Batxillerat
• Pere i el Llop de Sergei Prokofiev
Companyia CEM Produccions

o Educació Infantil
o Educació Primària: Cicle Inicial

•

Jazz a l’Aula: Oriol Gonzàlez Trio & Jay Wallis
Companyia CEM Produccions

o Educació Primària: Cicle Inicial, Mitjà i Superior
o ESO
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Descripció dels espectacles escolars
Companyia CEM Produccions
Aprofitant tot el coneixement i experiència en la didàctica i pedagogia de la música i de
l’espectacle, el CEM – Escola de Música i Conservatori Professional presenta cada any
noves propostes de concerts i activitats adreçades al públic escolar.
Els músics que hi participen són professors i professores amb experiència i músics amb
un currículum notable, que es presenten regularment en les sales de concert més
destacades de tota Europa.
Es preparen nous espectacles en col·laboració amb d’altres professionals del món de
les arts escèniques, com ara actors, titellaires, realitzadors, cineastes, dramaturgs,
ballarins, etc.
En cada espectacle trobareu una proposta de gran interès musical, un espectacle
vibrant i engrescador, i un fons didàctic que és, sens dubte, l’ànima de la companya.

Pere i el Llop

de Sergei Prokofiev
DESCRIPCIÓ: La famosa obra de Prokoviev,
"Pere i el Llop" en una producció de format
petit: 4 músics a l’escenari: piano, violí, clarinet i
flauta travessera a més d’un narrador amb
titelles.
La millor manera de conèixer la història de Pere
i el Llop a través de les melodies que
caracteritzen els diferents personatges.
Durada: 45 minuts
TAGS: Música clàssica, instruments en viu, titelles, narrador, tradicions d’arreu del món
Calendari: 15 i 16 de novembre 2017
Objectius:
• Difondre la música d’un dels compositors més importants de la història de la Música.
• Conèixer els instruments musicals i la seva sonoritat.
• Conèixer històries tradicionals del món.
• Música amb titelles.
• Saber assistir i seguir un espectacle amb bona predisposició i comportament.
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Les veus d’Amèrica
THE HANFRIS QUARTET

DESCRIPCIÓ:
Oferta pedagògica enfocada a difondre el cant
en quartet vocal i entendre les qualitats
essencials de l’harmonia. A més a més de la
dimensió musical de la sessió, cal tenir en
compte que el repertori és cantat en anglès.
Concert en el que es combinen cançons i
exemples per il·lustrar els següents conceptes:
Els diferents tipus de veus del quartet: Uníson i
harmonia;
Melodia
i
acompanyament;
Homofonia i contrapunt; Harmonia: les octaves,
les quintes, l’acord tríada major, l’acord tríada menor, l’acord quatríada.
Repertori per fer unes pinzellades de l’estil barbershop, doo-wop, rock’n roll, gospel, teatre
musical, així com músiques de pel·lícules, com per exemple de Disney.
Possibilitat de fer executar als alumnes una frase musical senzilla a veus.
Durada: 45 minuts
TAGS: Música Popular Americana, Jazz, Zwing, Gospel, Barbershop, quatre cantants, Història
Social Americana,
Calendari: 13 d’abril 2018
Objectius:
• Difondre el cant en quartet vocal.
• Apropar la música a partir de la veu.
• Descobrir la música i les cançons de diferents èpoques.
• Entendre el valor de la música popular americana, jazz, zwing, gospel i barbershop.
• Saber assistir i seguir un espectacle amb bona predisposició i comportament.
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Notes&Films
Descripció: Notes&Films és a la vegada un concert i
una sessió de cinema. Una proposta que combina
aquests dos llenguatges per explicar al públic històries
a partir dels sons i les imatges.
Partint de curtmetratges que exploren tècniques
cinematogràfiques diverses com l’animació en stop-motion, el cinema en blanc i negre o el
vídeo digital, l’Ensemble Una Cosa Rara ha omplert les històries de sons a partir de músiques
d’èpoques molt diferents arranjades per a trio de clarinets.
Així doncs, a Notes&Films, música i imatge es troben per explicar-nos històries que ens faran
somriure, inquietar, emocionar, gaudir... Curtmetratges d’estils molt diferents acompanyats de
música d’estètica molt diversa amb un denominador comú: són històries que sonen. Històries
que s’expliquen sense paraules, només amb Notes&Films.
Durada: 50 minuts
TAGS: Música Clàssica i moderna, instruments originals, història de la cultura, Aspectes
musicals, Arts escèniques, cinema.
Calendari: 6 i 7 de febrer 2018
Objectius:
• Descobrir la música i les cançons de diferents èpoques.
• Saber assistir i seguir un espectacle amb bona predisposició i comportament.
• Descobrir la música i els instruments de diferents èpoques.
• Unir música i cinema al servei de tres històries d'èpoques diferents.
• Transportar l'alumnat al temps de les perruques i els palau a través d'un curtmetratge
d''animació.
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Els Viatges de Gulliver

El conte de J. Swift amb música original de Telemann
DESCRIPCIÓ:
En la novel·la, els trencacolls del protagonista per
terres remotes i fabuloses, les seves estades
insòlites a Lil·liput, Brobdingnag, Laputa o el país
dels houyhnhnms, esdevenen, gràcies a la ploma
malèvola de Swi , una sà ra demolidora de la
«civilitzada» societat europea i ens demostren,
malauradament, que la modernitat no ha fet més
que perpetuar les corrupcions, les injus cies i les
males pràc ques d’altres èpoques.
Pau Gómez, actor; Nuno Mendes, violí; Ramon Rius, flauta travessera; Mariona Alberich,
titelles il·lustrats ; Marina Díaz, vestuari
Format: Es tracta d’un espectable de teatre i música en directe, en el qual s’expliquen els
viatges de Gulliver amb la música original de G. P. Telemann composada expressament per
il·lustrar aquesta narració, i també els instruments que es poden escoltar durant l’obra.
Durada: 45 minuts
TAGS: Música barroca i clàssica, instruments en viu, titelles, narrador, grans obres de la
història.
Calendari: 3 i 4 de maig 2018
Objectius:
• Difondre la música d’un dels compositors més importants de la història de la Música
• Conèixer i viure obres de gran valor literari i
• Conèixer instruments
• Descobrir la música barroca.
• Saber assistir i seguir un espectacle amb bona predisposició i comportament.
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Jazz a l’Aula
Descripció: Quin és l ́origen del Jazz? Què és
el Swing? Què és un Scat? Què és un Blues?
Quines diferències hi ha entre la Música
Clàssica i el Jazz? Quins són els músics més
famosos del Jazz? Quins estils de Jazz hi ha?...
Aquestes i moltíssimes altres preguntes, és
resolen en aquest espectacle didàctic que
combina la docència, el show, l ́humor, i com
no, la música en directe!
És un espectacle amè, amb humor i diversió, on desde el primer moment el públic forma part
del show, ajudant a cantar a la banda, picant de mans, fent “scats”, responent i resolent
dubtes, un espectacle on l’oient és el principal protagonista.

Els Músics que integren aquesta Formació són:
Oriol Gonzàlez: Bateria
Pep Rius: Contrabaix
Xavier Algans: Piano
Jay Wallis: Trompeta i Veu
Durada: 60 minuts
TAGS: Música moderna, jazz, instruments originals, història de la cultura, Aspectes musicals,
Arts escèniques, cultura popular.
Calendari: 6 i 7 de març 2018
Objectius:
• Difondre la música moderna i el jazz.
• Descobrir les particularitats del jazz, tècniques, estils, etc.
• Entendre el valor de la música popular americana, jazz, zwing, etc.
• Saber assistir i seguir un espectacle amb bona predisposició i comportament.
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