Nova edició de Concerts Familiars al Palau
de la Música
'Zig zag, passets al Palau'

Aquesta nova edició, la novena, del cicle Concerts Familiars al Palau presenta espectacles musicals
pensats per a infants de diferents edats, des de nadons pràcticament acabats de néixer, infants d’1 a 2
anys i nenes i nens a partir de 2, 3 i 4 anys. La voluntat de les diverses propostes és que la música
interaccioni amb altres formes d’expressió artística com la dansa, el teatre, la poesia o les arts plàstiques,
amb l’objectiu de potenciar la curiositat, la sensibilitat, la imaginació i la creativitat dels més petits de la
casa. El cicle començarà amb l’espectacle Zig zag, passets al Palau, de la Companyia Kamalundu, els dies
22 i 23 d’octubre i el 5 de novembre, per a infants d’1 a 2 anys.
Després del primer taller concert, el cicle continuarà amb altres propostes, algunes amb més d’una sessió
repartides entre aquesta tardor i l’hivern i la primavera de l’any que ve. L’espectacle Bim Bom, nadons al
Palau, també de la Companyia Kamalundu, tindrà lloc els dies 6, 12 i 13 de novembre per a nadons de 0 a
12 mesos; els titellaires i músics del Centre de Titelles de Lleida oferiran En Jan Titella el 14 i 15 de gener,
per a nens i nenes a partir de 2 anys; Trencadís de cançons, de la companyia Factoria Mascaró, serà el 27
de novembre i el 29 de gener per a infants a partir de 3 anys; la imaginació sonora del Grup Vocal Kollage
arribarà amb l’espectacle La veu del món l’11 de març, per a nens i nenes a partir de 4 anys; el ritme de
La volta al món amb 80 instruments de percussió, de Percussions de Barcelona, s’oferirà el 20 de
novembre i el 25 de març, per a nens i nenes a partir de 4 anys; i els paisatges musicals d’El fantasma del
Palau, de la Factoria Mascaró, el 4 de març i el 6 de maig, per a infants a partir de 4 anys.
Més informació a: www.palaumusica.cat

