ESPECTACLE “BIG CHICKEN” de XIULA
Dossier de l’espectacle
INFORMACIÓ GENERAL
Edat recomanada: infantil i juvenil, espectacle per a tota la família.
Durada de l’espectacle: 70 min
Número d’animadors/músics: 6
Temps de muntatge: 1 hores
Temps de desmuntatge: 30 min
Mida de l’escenari: 6 metres x 4 metres (aprox)

SINOPSI
Quan arriba el BIG CHICKEN o surts definitivament de l’ou o et
quedaràs més desplomat que les butxaques de l’avi Antoniu. Els Xiula
han nascut i crescut a la plaça, el carrer és el seu hàbitat natural; per tant,
si necessites celebrar quelcom o festejar pel simple fet de festejar, aquest
és el teu espectacle.
Un batibull sorprenent de valors educatius, interacció constant i molt
d’humor que t’alegra al dia i potser no et deixi dormir fins ja passades les
dotze. Els Xiula t’asseguren que cada espectacle serà diferent de
l’anterior.
Farem un repàs per tots els “hits” del grup amb les seves respectives
dinàmiques: Verdura i Peix, Polls, Sucre, T’estimo Bastant, Estic nerviós,
etc. i amb l’estrena de cançons de l’últim disc: Descontrol MParental.
Gaudireu de la música familiar més top del moment, amanida amb jocs,
balls i un acompanyament terapèutic dels que no s’obliden, tot amb el seu
toc de confetti i una miiica de punkisme.

CONTINGUT PEDAGÒGIC
L’espectacle pretén fer viure un moment festiu i de celebració combinant
la música, les dinàmiques i una posada en escena fresca i amb sentit de
l’humor. El públic esdevé còmplice i viu una experiència espontània de
balls, moviments i accions en un compartir familiar.
Aquesta experiència compartida fa que el públic es permeti sentir i
expressi espontàniament el que neixi en l’estar festiu.
Transversalment al moment festiu es fa un viatge pels diferents valors
que transmeten les cançons que Xiula, creades a partir d’experiències
reals i de la vida quotidiana d’infants i adults. És per això que el públic
connecta fàcilment amb l’espectacle.
El resultat és un espectacle viu i modern, amb música ben treballada i
connectat amb la realitat actual.

FITXA ARTÍSTICA

Creació i direcció: Xiula
Lletra i música: Xiula
Músics i animadors:
Rikki Arjuna, veu i guitarres
Jan Garrido, veu i guitarres
Adrià Heredia, baix i veus
Marc Soto, percussió, bateria i veus
Kai Stroink: trompeta
David Bernal: trombó i fiscorn

Disseny artístic: Xiula
Espectacle ideal per a festivitats, celebracions, entitats, centres educatius,
etc. La música es pot escoltar a l’Spotify i al Youtube.

XIULA
@xiulaoficial
www.xiula.cat
Contractació: No Sonores
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