Alquímia Musical
presenta

CONTES AL SO DEL PIANO
La casa de la Mosca Fosca
Versió musical del conte La Casa de la Mosca Fosca, un conte popular rus (adaptat per
Eva Mejuto i Sergio Mora).
Amb un grapat de personatges representats per titelles i un munt de cançons originals,
interpretades com sempre en directe i acompanyades pel piano.
Cada personatge té una cançó amb un estil musical diferent que va des del blues, al
rock, salsa o una havanera.
Una proposta divertida i amb molt de ritme que connecta amb tot el públic familiar.

Adreçat a :
Nens i nenes d'educació infantil i primària (cicles inicial i mitjà)

Sinopsi del conte
La Mosca Fosca viu en una caseta al mig del bosc. Un dia decideix convidar a berenar a
tots els seus amics i prepara un pastís de maduixes i mores i d’altres ingredients molt
especials (farina d’amor, un grapat d’il·lusió..).
Els amics de la Mosca Fosca arriben a la seva casa a ritme de blues (Escarbat Carcall), d’
havanera (Mussola Lola) de salsa (Gripau Babau), de rock and roll (Llop Sapastre)...
No començaran a menjar-se el pastís fins que no arribin tots!

Cliqueu aquí per escoltar “El pastís de la Mosca Fosca” (fragment)

Objectius:


Reforçar l’estimulació sensorial i rítmica a través de la música.



Fomentar la imaginació, la participació activa i l’escolta, a través de la narració.



Estimular i reforçar la imaginació i la creativitat dels infants amb continguts
positius i propers al seu món simbòlic.



Estimular la memòria a partir dels continguts mostrats en el conte.



Potenciar valors com l’amistat, la convivència, la generositat, el respecte, la
diversitat.



Incentivar l’interès i l’amor per la lectura i la música.



Gaudir de la narració d’un divertit conte ple de màgia.



Gaudir de la música en directe.

Activitat realitzada per:

Alquímia Musical
Xevi Compte, pianista i compositor.
Enri Pérez, narradora de contes i cantant.

Durada:

45 minuts.

Contacte:

670 214 224 / 667 51 50 85
alquimiamusical9@gmail.com
facebook

www.alquimiamusical.cat

