Concerts que desperten els sentits

Vine a gaudir en família d’un concert que no
oblidareu mai, on les emocions estan a flor de pell,
perquè la música no pot faltar a les nostres vides.

Pe-Ta-Ca

El Petit Taller de Cançons neix de la col·laboració entre el músic i pedagog David
Melgar, l’actor i escriptor Gibert d’Artze i la mestra i cantant Àngels López. La música, la
lletra i la veu: les tres parts essencials de qualsevol cançó.
El projecte del Petit Taller de Cançons és un retorn a la senzillesa d’allò que retrobem
quan obrim els ulls i mirem al nostre voltant, de manera positiva, esperançada i optimista.
Un espai i un temps que compartim i que és ple de moltes coses boniques, també.

Tot jugant amb les paraules, intento apropar-me a
l’art d’imaginar una història i a l’artesania de com
explicar-la …

Des del Petit Taller de Cançons volem despertar les emocions dels sentiments que
sovint oblidem sota capes de quotidianitat. A través de la música, el llenguatge més
universal, l’autèntic esperanto dels nostres dies, i de les paraules, que poden suggerir
molt més que mil imatges, a més de la veu, el millor instrument que mai no s’ha inventat,
intentem trobar aquell instant inoblidable que ens aporta la força, la comprensió i la
comunió amb el nostre entorn, la qual cosa ens referma en el nostre petit lloc al món.

Projectes de Pe-Ta-Ca
AL PETIT TALLER DE CANÇONS REALITZEM DIFERENTS
PROJECTES SOLIDARIS MITJANÇANT LA MÚSICA

Visc per cantar, visc per ensenyar, visc per estimar…
Quin gran plaer fer el que més m’agrada: cantar per
ensenyar a estimar …

“Obre els ulls” tema inclòs al Disc de La Marató de TV3, per lluitar contra el Càncer, amb més de 200.000 còpies
venudes i interpretada pel grup Els Catarres i 1551 alumnes de diferents escoles de Catalunya enregistrades a
l’estudi del CdA Pau Casals.
“Mirall de Pau” tema que es va cantar amb més de 150.000 alumnes d’escoles i instituts de tot Catalunya el dia
6 de juny de 2014 per portar a terme la campanya DÓNA LA NOTA a favor d’una bona educació musical als
centres de Catalunya. El Videoclip actualment té més de 725.000 visites a youtube.
“Somiem tots junts” nadala creada perquè les escoles puguin felicitar el Nadal el 2014 amb la participació de
més de 200 centres de tot Catalunya. També va ser utilitzat per a la campanya de Nadal de l’ANC. Els videoclips
de la cançó sumen més de 272.000 visites a youtube.
“Pluja de Sons” tema creat per a la campanya DÓNA LA NOTA amb “pluja de Sons”. Enregistrada a l’estudi del CdA
Pau Casals per més de 1400 alumnes de tot Catalunya. El videoclip de la cançó actualment té més de 200.000
reproduccions a Youtube. “
“Al País Blanc” Cançó creada el 2016 per conscienciar els alumnes de tot Catalunya del problema dels Refugiats
Sirians. El videoclip acumula, actualment , més de 58.000 visites a Youtube.

I ara el NOU DISC de Pe-Ta-Ca "So de Lluna"

La música omple les nostres vides… Les notes
flueixen per l’aire i creen les melodies de les
nostres cançons …

“So de Lluna” és un espectacle de PeTaCa (Petit Taller de Cançons) on s’hi recopilen temes ja clàssics i d’altres de més nous. Parlem
dels valors que cal recuperar: la solidaritat, la diversitat, el respecte per tot, per tothom, i l’amor... Amor pels paisatges que ens
envolten, per la Humanitat i per la vida mateixa. I ho fem a través de músiques que ens transporten a horitzons positius, plens de llum
o d’ombra, dues cares d’una mateixa il·lusió que tot el nostre món comparteix: la màgia de la lluna... Si ella parlés, si ella cantés, si
ella somrigués, si ella plorés... potser ho faria així…

Rider

Bateria:
Bombo
Caixa
Xarles
Tom
Goliad
overheads
2 DI Octapad

Baix:
Amplificador amb DI
Guitarra 1:
Amplificador Guitarra Elèctrica

Guitarra 2:
Guitarra acustica DI
Amplificador Guitarra Elèctrica
Micro veu
Veu:
Micròfon Inalàmbric

Teclats:
Tarjeta d’audio amb sortida Canon Linea L R
Micro

Pantalla amb projecció al darrere
2 màquines de confeti als laterals de l'escenari
Cal També, entarimat a un primer nivell, per Baix, Bateria i Guitarra
Entarimat a un segon nivell per cor de entre 100 i 200 alumnes en els concerts amb cor i sonorització del cor.

Narrador:
Micròfon diadema Inalàmbric
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