


Una sessió on sortiran de la meva maleta els contes més divertits i imaginatius que hi puguin haver
guardats. Riurem i passarem una bona estona escoltant les histories i aventures dels personatges més
esbojarrats que ens puguem imaginar.

Contes entremaliats

Els més petits de la casa, poden ser, a vegades, molt entremaliats...i ells també tenen els seus contes.
La Lucrècia, una nena molt mal educada que aprendrà una nova manera de comportar-se, o el llop presumit
que s'aprofita dels més dèbils, són alguns dels personatges que apareixen a aquesta sessió.

Contes amb xumet

Ideal per a nens i nenes de 1 a 3 anys.

Cançons, objectes i titelles ens serveixen per enllaçar petites narracions per obrir als més petits de la
casa, un món màgic, lliure de pol·lució.
Canatrem, escotarem i interactuarem una bona estona per arrencar somriures i somnis.

De truges i porquets

De porquets n'hi ha tres, però d'històries i aventures dels tres porquets n'hi ha moltes....i no només de
porquets... També de truges.
En aquesta sessió reviurem tres aventures diferents d'aquests animalets, que no deixen de fer la vida
impossible al malhumorat llop, que per molt que ho intenti, no se n'acaba de sortir.

ContesTemàtics

Que és l'hivern i voleu escoltar contes per escalfar el cor?
Que és la primavera i voleu escoltar contes per mantenir el cor calent?
Que és l'estiu i voleu refrescar el cor amb contes de gelats i granissats?
Que és la tardor i voleu escoltar contes per alimentar el cor de castanyes i moniatos?
Aquesta és la vostra sessió. Demaneu de què voleu que us expliqui els contes...Carnestoltes, Sant Jordi,
Nadal,
Castanyes.....i si estan dins la meva maleta, amb vosaltres em tindreu.
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Un músic (Carles Cors) i un narrador

Cada cançó és un conte i cada conte, pot tenir la seva cançó.
Cançons i contes tradicionals i/o contemporanis, acompanyats de cançons que aprendrem o ja sabem. Tot
acompanyat
amb guitarres de diferents mides, flautes i altres instruments.
Una sessió amb un conta-contes i un músic per passar una bona estona.

Us acostem als relats breus d,un novaiorquès universal. Absurds, càustics, delirantment lògics. Una tria
feta per garantir una hora de bon humor de la mà de David Planas i la ploma d'un mestre: Woody Allen.
Escoltarem què li passa al Sr. Kugelmans quan intenta buscar noves emocions amoroses. O a en Persky,
que l'han tancat a la presó per un crim que no ha pogut cometre.
 Posarem en dubte, una de les troballes arqueològiques més importants de la historia.
Si t'agraden les seves pel·lícules, t'agradaran els seus contes.

Contes per veure la realitat des d'un punt de vista sorprenent.
Contes per reflexionar sobre diferents actituds quotidianes.
Contes per alliberar-nos de prejudicis.
Contes per replantejar-nos la nostra vida diària.
Contes per pensar i repensar extrets dels llibres de Jorge Bucay.

LLISTAT DE PREUS

• Contes per nens: 160€ + iva + desplaçament si s'escau.
• Contes amb música: 320€ + iva + desplaçament si s'escau.
• Contes per adults: 200€ + iva + desplaçament si s'escau.

Contacte:

info@davidplanas.com                                                 telf: 669.461.119

CantaContes

Contes de Woody Allen

Contes per  pensar  / J orge Bucay 


