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The Penguins / Reggae per Xics porten dissabte a l’Auditori de
Castellar el concert per a tota la família "Ballant damunt la lluna"

Dimarts 5 de novembre de 2019
Programes| Temporada de teatre i música setembre-desembre 2019

El concert familiar Ballant damunt la lluna arribarà a les 18 hores de dissabte, 9 de
novembre, a l’escenari de l’Auditori Municipal Miquel Pont. Es tracta d’una nova
aventura del grup The Penguins / Reggae per Xics, un viatge en què la formació farà
viatjar el públic més enllà de les estrelles amb el combustible dels ritmes jamaicans.

Castellar és un dels punts de parada de la gira de Reggae per Xics, una proposta
musical que va rebre el premi Xesco Boix al millor espectacle infantil als Premis
Enderrock 2019. Ballant damunt la lluna és també el títol del quart disc del grup, en
què Reggae per Xics continuen arranjant cançons del repertori tradicional infantil i,
per primera vegada, incorporen composicions pròpies.

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.

Per assistir a l’espectacle, que té una durada aproximada de 75 minuts, es poden
comprar entrades anticipades a 5 € al web www.auditoricastellar.cat o al Servei
d’Atenció Ciutadana (SAC) d’El Mirador. El preu de les entrades a la taquilla de
l’Auditori, que es posaran a la venda una hora abans de l’inici de l’espectacle, és de
6 €. Va a dir que, per a les famílies nombroses o monoparentals amb acreditació, les
entrades tenen un preu de 4 €, tant si es fa compra a taquilla o de manera anticipada
al SAC.
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