
!!!!!!!!

Nom de la companyia: Ara Toca SL 

!

Nom de l’espectacle: La Banda Guillada i el seu Ball a la Cort 

!
!

Durada aproximada: 80 minuts 

!

Sinopsi: 

!

La Banda Guillada ens proposa una cercavila pels carrers del poble o ciutat durant la qual 
s’anirà anunciant la celebració de l’espectacle de ballarins a palau. Aquests ballarins 
dirigits pel gran mestre i coreògraf Leopold Dublanc han preparat un espectacle únic i 
irrepetible perquè tota la gent del poble en pugui gaudir. 

!

!

Aquest espectacle combina l’animació de carrer amb l’animació d’escenari, ja que, durant 
el recorregut, els músics i l’animador (que pot anar amb xanques) interactuaran amb el 
públic proposant diferents coreografies i faran gaudir tothom amb la seva música fresca i 
animada.  
En arribar al lloc pactat amb l’organització, hi haurà un equip de música muntat i amb un 
canvi d’instrumentació s’organitzaran els tallers de dansa amb els nens. 
 
Formació de músics amb dues opcions: 

Opció A: 3 gralles i 2 percussions (hi ha un músic xanquer/animador) 
Opció B: 3 gralles, 2 percussions i 1 animador sobre xanques 

En el taller de danses la instrumentació serà: bateria, guitarra acústica, violí i clarinet. 

Condicions tècniques: 
Vestuari amb cadires i taules, i bany amb aigua corrent calenta i freda. 
Aigua mineral. 
Un acompanyant de l’organització durant tot l’espectacle i que es faci càrrec de l’equip de 
so muntat al lloc pactat. 
Escenari aproximat de 8 m x 6 m amb punt de llum a peu d’escenari. 
Accés directe amb la furgoneta fins a l’escenari. 
Espai reservat per aparcar la furgoneta. 

Edats a què va dirigit l’espectacle: tots els públics 

El problema comença quan acaba la cercavila i tota la gent de la comitiva ja ha arribat a 
palau. Llavors Leopold s’adona que el gran grup de ballarins que havia de representar 
l’espectacle no ha arribat i que s’haurà d’improvisar tot amb un nou grup de balladors: la 
mateixa gent del poble. 

Distribuïdor: 
Ara Toca Escola Musical SL 

C/ del Rec, soterrani B 

08401 Granollers, Barcelona 

Tel.: 636174069 

Adreça electrònica: aratocagranollers@gmail.com 

WEB: www.aratoca.net


