Un espectacle
musical amb molta
canya per compartir
amb tota la família.
Posarem el món...
#decapperavall!

INFORMACIÓ GENERAL

NECESSITATS TÈCNIQUES

Edat recomanada: espectacle per a tota la família.
Durada de l’espectacle: 60-75 minuts. Possibilitat de fer
més d’un passi consecutiu.
Espai: apte per a exteriors i interiors (també
teatres/auditoris), de petit, mitjà i gran format.
Vídeo promocional: https://youtu.be/msEL2XSZjPU
Cartell i fotos promocionals:
https://drive.google.com/open?id=1-SKEEG_H6ncR0Y7
VUolSIJVTusFmrDrj

- Tarima segura, estable i neta amb escala lateral. Mides:
> Formació 5 músics: 8x6m amb tarimes segons rider.
> Formació XL: 10x8m amb tarimes segons rider.
- A l’exterior, cal tenir en compte tant la calor com el fred.
De maig a setembre és molt important ubicar l’escenari i
el públic a una zona amb ombra.
- Tanques de seguretat cobrint el perímetre de l’escenari.
- Una taula neta de 180x74x74cm (aprox.) disponible des
de l’inici del muntatge.
- Accés directe a l’escenari per descarregar i aparcament
per a 3 vehicles. El remolc del grup sempre haurà de
quedar aparcat al costat de l’escenari.
- Un lloc ben condicionat per canviar-se, amb taules,
cadires i miralls i amb les instal·lacions sanitàries
corresponents al mateix recinte de l’actuació.
- Una garrafa d’aigua de 8 litres des de l’inici del
muntatge. S’agrairà càtering per a músics i tècnics.
- L’espectacle no permet interrupcions no pactades
prèviament.

SINOPSI
"De cap per avall" és el tercer disc i el nou concert
familiar d'Ambauka, i suposa un gran pas endavant en la
trajectòria del grup, que des del 2008 roda els seus
espectacles altament participatius, enèrgics i per a
totes les edats, amb música 100% en directe i
combinant sons i músiques populars i modernes.
El nou espectacle, que inclou les cançons del nou disc i
algun dels hits anteriors del grup, és una suma de festa,
tendresa, connexió, compromís, reﬂexió i molta música.
Un concert canyero i participatiu, pensat per a tota la
família, amb què Ambauka us convidarà a capgirar-ho
tot i posar el món #Decapperavall!

EQUIPS DE SO I LLUMS
- En cas que NO ho porti el grup, equip de so i llums
segons rider tècnic. Consultar rider tècnic. Temps de
muntatge de backline i proves: 2h / Desmuntatge: 1h.
- En cas que ho porti el grup, presa de corrent amb 3
schuko de 16A a peu d’escenari. Temps de muntatge i
proves: 4-5 h / Desmuntatge: 2 hores.

Un concert festiu,
fresc i participatiu
que treballa
emocions i valors
FITXA ARTÍSTICA
Idea original i direcció artística: Ambauka
Música: Ambauka
Direcció escènica: Roger Cònsul
Tècnic de so: Pau Vinyoles/Ricard Ros
Ambauka
- Maria Cirici: veu
- Magí Canyelles: veu, tenora, gralla, saxo, ﬂauta de bec
- Josep Miquel Janés: veu i guitarra
- Fidel Cano: veu i baix
- Francesc Aparicio: veu i bateria
Ambauka XL
- Gerard Araiz: guitarra
- Pere Ferré: trombó

MÉS INFORMACIÓ I PLANTEJAMENT
PEDAGÒGIC
"De cap per avall" és un concert festiu, fresc i
participatiu, ideal per a tot tipus de celebracions i
esdeveniments culturals com festes majors, festivals de
música, festes escolars, d'entitats, etc. Amb la mirada
als infants i convidant també les famílies a gaudir-ne i
participar-hi, la música és de qualitat i interpretada
artesanalment i en directe pels músics de dalt de
l'escenari.
Ambauka vol posar el món de cap per avall, capgirar i
canviar les coses del nostre entorn que no ens agraden,
i implica el públic des de l'inici per assolir junts aquest
objectiu compartit. Les cançons, al llarg de l’espectacle,
conviden a reﬂexionar sobre qüestions emocionals,
socials i medioambientals actuals de manera dinàmica i
divertida: Contents (per somriure sempre, faci sol o
plogui), Siguis com siguis (de l'acceptació personal i de
la diferència), Bon proﬁt, El menjar no es llença
(d'aproﬁtament alimentari i consum sostenible i de
proximitat), Gota d'aigua (del cicle de l'aigua i la
necessitat de no malgastar-la), Welcome (una cançó en
anglès sobre l'acollida de persones que busquen un
futur millor)... Per arrodonir-ho, el concert inclou grans
hits d’Ambauka com La Llegenda de Sant Jordi o El
Drac Qüí.
Podeu escoltar el disc De cap per avall a totes les
plataformes digitals i seguir Ambauka a les xarxes
socials:
Youtube - Spotify - Instagram - Facebook - Twitter
www.ambauka.cat
info@ambauka.cat
717.71.17.08

