Imatge promocional de l'espectacle.
Dissabte 9 de novembre de 2019
Teatre

"Ballant damunt la lluna", amb The Penguins /
Reggae per Xics
La nova aventura de The Penguins / Reggae per Xics farà viatjar el públic més enllà de les estrelles amb el
combustible dels ritmes jamaicans. A la gira del seu quart disc, en què continuen arranjant cançons del repertori
tradicional infantil i, per primera vegada, incorporen composicions pròpies, parteixen de l’estació espacial
“Kingston” per, amb l’ajuda del coet RPX-1, visitar diversos planetes descobrint cançons, ritmes i instruments en
un viatge interestel·lar ple de música i diversió.
Reggae Per Xics va néixer fa 7 anys de la mà de The Penguins, una banda de 10 músics que amb 4 discs i
centenars d’actuacions mantenen la seva proposta en què música, humor i pedagogia es donen la mà per fer que
un concert d’aquest grup esdevingui una experiència inoblidable per a totes les edats.
The Penguins són
Àxel Domingo (veu)
Francesc Puiggròs (veu i trombó)
Xavi Haro (bateria)
Ramon Vagué (baix)
Oriol Serna (guitarra)
Pol Gómez (guitarra)
Sergi Beltran (teclats)
Eduard Polls (saxo)
Francesc Polls (saxo)
Genís Navarro (trompeta)
Premis
Premi ARC al millor espectacle per al públic infantil i familiar l’any 2015
Premi Xesco Boix al millor disc infantil per Ballant damunt la lluna als Premis Enderrock 2019
Edats recomanades

Totes les edats
Durada aprox.
75 min
CRÍTIQUES
“L’espectacle és una classe magistral de ciència, astronomia, història, antropologia, física, biologia i química amb
alguns elements d’altres disciplines. Una proposta més que interessant.”
Julia Faneca (EspectáculosBcn)
Horari | 18:00
Preu | general, 6 €; 5 € compra anticipada a través www.auditoricastellar.cat; 4 € famílies nombroses o
monoparentals amb acreditació per compra a taquilla o anticipada al SAC
Destinataris | Públic general
Organitza | Ajuntament
Programa | Espectacles familiars i temporada de teatre i música setembre-desembre 2019
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