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Descripció:   
Animals  Viatgers  és  un  espectacle  en  format  concert  familiar  participatiu  i 
educatiu  per  nadons  i  nens/es  petits/es  ple  d'energia,  humor,  lletres  amb 
missatge de valors i personatges entranyables.
Un directe fresc i divertit amb el conte complet, les cançons, ninots,  joc de cartes 
i animacions dels personatges projectades.

L’espectacle  estimula  els  sentits  sobretot  sonor,  visual,  tàctil  i  cinestèsic  (del 
moviment) especialment pensat per a aquestes edats d’infants molts petit/es.
Un  viatge  sonor  sensoriomotriu  a  través  d'estils  tan  variats  com  el  hip  hop, 
reggaeton,  clàssic,  pop,  folk,  bossa-nova,  samba  i  country,  on  es  promou  el 
moviment corporal (joc de mans, cançó amb gestos, percussió corporal, moviment 
lliure i guiat)
Amb  una  proposta  personal  en  la  transmissió  de  valors  creada  per  música  per  a 
nens/nes i els seus pares/mares.

Sinopsi:  

Té una estrucura d’Introducciò, conte, cançons, animacions, moviments i 
despedida: És la història de les tres famílies d'instruments musicals relatada per 
diferents animals. 
 L’ocell, el peix i el mico els graciosos personatges d'animals emprenen un viatge 
musical on coneixen les famílies d’Instruments.: l’ocell els vents(flauta i saxofon) el 
peix descobreix les cordes (violí, guitarra i charango) i el mico toca la percusió 
(tambor, triangle maraques, picarols i raca-raca) 

Relats musicals acompanyats de cançons originals alegres, rítmiques, 
divertides i sorpresas en català, castellà i portuguès,

Fitxa Artística: 
Creació, producció, arranjaments musicals: 
Carolina Pereira Copello.

•Idiomes: 
El concert pot fer-se íntegrament en català, castellà o bilingüe.

•Formació: 
Espectacle disponible en format solista duo, trio o banda 
completa, segons les necessitats i el pressupost.

Solista, Dúo o Trio: Ideal per a escoles, 
biblioteques,Teatres, centres cívics, sales petites, 
guarderies.

Banda Completa (5 músics): Ideal per a sales grans i 
mitjans, teatres, festes majors en franja familiar, 
festivals, esdeveniments culturals o a l'aire lliure.

Interprets: 

• Carolina Pereira (cordes, 
relats i veu) Solista Dúo, Trío i 
Banda

• Mecha Leavy (vents i veu) 
Dúo, Trío i Banda

• Jaime Fernández (percussió i 
veu) Trío i Banda

• Vicente Juan (baix) Banda
• Afu Sanchez (tècnica i bateria 

electrònica) Banda.
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Fitxa tècnica 

✦Edat: Público familiar bebès i nens de 0 a 5 anys 
(que estiguis acompanyats dels seus pares o tutors)

✦Espai: Escenari mínim de 4m ample x 3m fons amb accés d'escala o rampa lliure 
d'obstacles.  

✦Escenografia: 2 taules, per a col·locar el material suport (porta l'artista). 
Pantalla del projector en la paret de fons d'escenari. 

✦Sala: El públic còmode en el sòl (coixins), disposar buit 1 i 1/5 hora abans de 
l'espectacle per a muntatge i 1/5 hora desmuntatge.

✦ Projector de la sala amb l’Ordinador amb que el que estigui configurat.  

✦Il·luminació: Llum frontal, focus de colors (groga, vermella, verda) llum natural o 
tènue. Apagar la llum de la sala durant l'actuació. 

✦Backstage Camerino: 
Lavabo o habitació per a canvi de vestuari amb mirall i WC. 
Espai per a guardar material.
Ampolles d'aigua 1/músic per al concert. 
Fruita.

✦Durada: 50 minuts.
Ryder Escenari: 

✴ 2 micròfons  Shure Beta 87A 58A (1sense 
fil 1 normal) o similar. Veus

✴ 2 cables cannon-cannon
✴ 2 peus de micròfon (Llargs)
✴ 1 Línea amb D.I. (guitarra acústica)
✴ Taula de so (mínim 3 canals)
✴ 2 Altaveus de potència 110w (depèn 

quantitat de públic i mesures de la sala)
✴ Monitors 1 per músic/a

Pressupost  
Format Duo: 125€ per músic + tècnic 
100€ total: 350€ 
(Factura Gestora Actura 12)
Desplaçament apart si és fora de 
Barcelona ciutat. 
En el cas de taquilla preu a negociar 
amb l’organització.
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CV Biografía 2020 Carolina Pereira:  WEBSITE http://carolinapereiramusica.com/ 

Compositora / Multinstrumentista 
Màster Rítmica Dalcroze (2015 Institut Llongueres Barcelona)
Prostgrau “Música Creativitat i Moviment” 
(2019 Universitat Ramon Llull i El Musical Conservatori de Bellaterra) 
Professora  de  música  titulada  Especialitzada  en  Guitarra  (1995/2000  Institut  Superior  del 
Profesoras de Música - Univesitat de Rosario-Argentina) Música per a nadons i petits/es.
Especialista de música en “Gimbebé” (Llar d’infants de 0-5 anys- Gavà Mar)des de 2017.
Professor de Música i moviment (0 a 6 anys) alumn@s amb necessitats especials en col·laboració 
amb Musicoteràpia en Escola Municipal de Música “Blai Net” de Sant Boi de Llobregat des de 2015. 
En el seu espectacle “Animals Viatgers” toca guitarra acústica i elèctrica, charango, violí, percussió 
i veu, en altres projectes i classes toca piano, flauta i  baix.  
A  més  d'escriure  contes,  cançons  i 
espectacles per a nens petits, 
és  violinista  del  quartet  de  Tango 
“Chamuyo de Arrabal” des de 2015.
És  cantautora:  Discos:  “Històries  de 
Tango”  (2009  O.C.Damon  Editora)  “Més 
tarde  me  animo”  (2015  Charigüé  Duo. 
Home Edition) “Animals Viatgers” (2019 
Digicat)

Contacto  
Carolina Pereira 667 345 460 
caroliperei@gmail.com 

Links “Animals Viatgers”: 

Teaser Espectacle Video Link 
“Animals Viatgers”: https://youtu.be/37vInZj7xRQ

Animació personatge d’Ocell Link. 
Passarinho: https://youtu.be/J9_vZRo-wY0 

Animació personatge el Peix Link
PezPeix: https://youtu.be/2U8rAiVaX0I

Soptify “Animals Viatgers” https://open.spotify.com/album/
0tAFZy4F3D3MwGGJgp8HcN?si=4tseSSTQSkKJsNWIKM5Zmg

Youtube Full Album https://www.youtube.com/playlist?
list=OLAK5uy_l_Ulj_eaHhVWsH5mlf73CvzyloQAvWkSQ

Xarxes Socials: 

http://carolinapereiramusica.com/

https://www.facebook.com/Animales-
Viajeros-1381864458790812/

https://www.facebook.com/carolinapereiracopello/

https://www.instagram.com/
carolina_pereira_musica/?hl=es
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