El llenguatge més universal que existeix és la música i, per això, és tan
important el seu aprenentatge, sobretot en edat infantil; el motiu de fer
aquest espectacle és poder aproximar la música, el teatre i la literatura als
infants. Volem facilitar l’observació de la música en directe i de prop a través
d’històries màgiques i d’aventures perquè les nenes i els nens puguin
experimentar amb els seus propis sentits, pensaments i sentiments, tot fent
volar la seva imaginació. La Carla i el Quintet Quatre+1 us convidem a fer
un viatge màgic al món que va imaginar Piotr Ilitx Txaikovski en el seu ballet
del Trencanous i per recórrer aquest univers el vehicle que farem servir serà
el somni i ens hi acompanyarà la Carla.

El Trencanous
amb música de Piotr Ilitx Txaikovski
Tot comença un dia quan la Martina decideix posar ordre a les golfes i es
troba una caixa plena de contes; entre tots els llibres es troba “El Trencanous”.
Només recordar com li agradava aquesta història apareixen de cop i volta uns
músics. Amb la imaginació i la música, la Carla i els músics ens portaran fins la
màgica nit de Nadal quan la Martina i en Roc esperen impacients obrir els regals
de Nadal.

QUATRE+1
El Quintet Quatre+1 és una formació jove que es va fundar el 2015 amb
l’objectiu de transmetre la seva passió per la música. El seu segell d’identitat bé
marcat per la música clàssica, però s’atreveixen amb altres estils com el jazz, el
ballet, els contes infantils i el teatre. La seva intenció és fer més proper un grup
poc habitual en les sales de concert; per això creen un repertori propi, arrangen
obres d‘orquestra o bé d’altres formacions i les adapten al quintet donant sempre
un toc d’originalitat.
Els integrants de Quatre+1 són:
Maria Bachs, flauta travessera
Enric Tudela, oboè
José María Martínez, clarinet
Marc Garcia, trompa
Rosa María Cases, fagot

SÍLVIA BLAVIA
Llicenciada en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre, va complementar la seva
formació amb diferents tallers com el de Macbeth a Sant Miniatto amb Peter
Clough, teatre del sentits amb Enrique Vargas, postgrau de tècnica de veu amb
Marissa Jossa i interpretació davant la càmera amb Esteve Rovira. Es va formar
també en Cant clàssic i solfeig al conservatori Municipal de Manresa i des del
2014 en Cant modern amb Elisabet Soler. Ha participat en una gran quantitat
d’obres de teatre musical com: “Adam i Eva el musical” (2017), “Jan i Júlia:
Let’s go camping” (2015), “Jan i Júlia: Welcome Nanny” (2013), “El meu primer
Nadal al Kursaal” (2012), “El meu primer Kursaal al Kursaal” (2011),
“Apartament per a tres… o quatre” (2007/2012), “L’Opereta IL
FESTINO” (2004) i les obres de teatre musical per a campanyes escolars:
“Joan sense por”, “La Bella i la Bèstia” i “Hansel i Gretel” amb la que ha fet gira
per tota Espanya. En l’actualitat, és la intèrpret dels Contes de la Carla,
contecontes musical.

FITXA TÈCNICA
Títol: El Trencanous
Actriu: Sílvia Blavia
Músics: Maria Bachs (flauta travessera), Enric Tudela (oboè), José María Martínez (clarinet),
Marc García (trompa), Rosa María Cases (fagot)
Música: Piotr Ilitx Txaikovsky (arr. Quintet Quatre+1)
Direcció de l’espectacle: Sílvia Blavia
Tipus de públic: familiar
Espai escènic: interior i exterior
Mides escenari: amplada 7 m x fons 6 m x alçada 4 m
Sonorització: equip de so amb entrada per micròfon
Il·luminació: llum de dia o focus
Preses de corrent: mínim 1
Durada de l’espectacle: 50 minuts
Temps de muntatge: 90 minuts
Temps de desmuntatge: 45 minuts

Contacte: Silvia Blavia- 606 711 345 / Rosa Cases- 687 372 188
Pàgina web: http://elscontesdelacarla0.webnode.es
Enllaç d’interès: https://youtu.be/byTpiQgTql8
Xarxes socials: @quatremes1

