
“Els més Menuts són públic avui, no esperem a demà!”                          
“…son: curiosos, vius, sensibles, divertits, atrevits, rigorosos, tossuts, fidels,
alguns molt àgils i d’altres maldestres, intel·ligents, agraïts, observadors,
creatius, exigents, plàstics, dormilegues, aventurers…” 

Els nadons són persones amb el màxim potencial d’audicio ́ i com tothom,
necessiten escoltar varietat de sons i timbres de qualitat, estructures riques,
estils diversos, harmonies diferents... però, quan tenen l’oportunitat d’anar a un
concert? 

La Companyia Pels més Menuts, és una companyia creada per tal de fer arribar
la música als més Menuts de casa. Els concerts estan adaptats a les necessitats
dels Nadons, per tal que tinguin l’oportunitat de poder gaudir d’un concert de
màxima exigència musical, al costat de les seves famílies.  

La proximitat que es crea entre els músics i les famílies fa que sigui una
experiència única, on es respira la sensació de ser un sol cor bategant, una
única orquestra simfònica, … un somni compartit per tots els assistents. 

La primera producció de la Companyia , ha estat el Black Músic pels Més
Menuts.  I ara  vol recuperar les Nadales d'aquí i d'arreu en la seva segona
producció: Nadales pels més Menuts 
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Concerts pels més Menuts de Casa 



Nadales pels més MENUTS vol ser  un concert on  oferirem als més petits de
casa (de 0 a 5 anys) i a la seva família un repertori de Nadales tradicionals
Catalanes com d'arreu del món. Aquest repertori serà adaptat a les necessitats
i sobretot a l’exigència dels més menuts de la casa. 
Les dates properes al Nadal conviden a compartir moments culturals i
tradicionals en família (encara que siguin molt menuts), per això hem volgut
crear un espectacle que tota la família pugui gaudir d'aquest moment plegats.   
Volem que aquest concert sigui una experiència de proximitat, per això els
músics i els espectadors es fondran  en un mateix espai. Aquesta disposició on
els músics estan envoltats pel públic, permet sentir-se immersos dins
l’espectacle, formar part d’ell. Al mateix temps les famílies i els més menuts
gaudiran de l’experiència d’intercanvi i complicitat on el descobriment de la
música en viu crearan moments intensos i màgics. 
La música serà 100% en directe i acústica (sense amplificar res). 

www.pelsmesmenuts.cat          
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L’equip artístic del concert està format per músics amb molta experiència en el 
camp d'espectacles familiars, l'educació, del Jazz, l’improvització, i el Gòspel. 
Aquests són: 

Faló Garcia i Pellejà: Direcció Artística, guitarra, i veu. 
Adrià Bauzó: Direcció Musical, arranjaments, saxo baríton 
Karol Green: Veu i moviment. 
Xavi Molina: Clarinet i Saxo tenor 
Pau Sánchez: Acordió, flauta, i saxo alt. 
Andreu Vilar: Vibràfon i percussió. 

-La durada del concert: 45 minuts aproximadament 
-Espectacle per a nadons i infants de 0 a 5 anys acompanyats de les seves    
famílies                                                                                 
-Maxim assistents 150 persones 
-3 Passis repartits durant un dia: 
10:30h/12h/16h 

El repertori: 
El repertori serà un viatge Nadalenc a partir de Nadales d'aquí i d'arreu del 
Món: 
El petit Vailet, El noi de la Mare,El rabadà, El trineu, Santa Nit, Quan somrius, 
Santa Claus is comming, Jingle Bell Rock,... 

Equip artístic de la Companyia Pels més Menuts 



Aquest espectacle està pensat per dur-se a terme en teatres i auditoris.
El concert es farà des de d’alt l’escenari amb el públic al voltant, als
quatre costats (en forma d’arena) també a d’alt l’escenari, asseguts
degudament en coixins  
en forma de quadrat. 
No hi ha necessitats tècniques de so, ja que el concert és acústic, però si
de llum. 
L’espai òptim és de 10m x 10m . 
70 cadires (es situen darrera els coixins al voltant l’escenari) 
Linòleum negre (8x8) col.locat al centre de l’espai escènic. 
Temps necessari de muntatge i enfoc : 4 hores. 
Pensar un espai per guardar els “cotxets”. 

WWW.PELSMESMENUTS.CAT 

Necessitats tècniques


