Presentació
En Rah-mon és
un xicot alt com un sant
Pau, i es presenta en so
de pau i de festa tot
mostrant la bandera de la
pau per presentar-nos un
reguitzell de cançons i de
contes per fer les paus,
no pas per fer el pau. Us
convidem a participar-hi.
Entre tots la farem
grossa, posarem pau i
ens en repartirem a dojo.
Quan acabem, sense cap mena de recança, marxarem amb una branca d’olivera i
ens deixarem en pau.

Però, qui és?
En Rah-mon Roma va començar a carregar-se la guitarra a l'esquena a una edat
molt tendra, i es va entestar a trepitjar els escenaris a voltants del 1984. Des de llavors,
se n'ha fet un fart —en porta més de 3.000, d'actuacions—, però mai encara no se n'ha
cansat —i toca ferro. Lluita aferrissadament per establir una comunicació directa i
honesta amb el públic, sense oblidar-se d'oferir el que li toca: un espectacle polit, seriós
i lúdic alhora, amb qualitat musical i pedagògica, atractiu i dinàmic, tendre i esbojarrat.

Fitxa artística
Idea, guió i producció: Rah-mon Roma
Projeccions i atrezzo: La Companyia
Vestuari: Werens (Ramon Puig)
Narració, cant, guitarra, acordió diatònic, djembé, ukulele, hang i cuina: Rah-mon Roma

Fitxa tècnica
•
•
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•
•
•

•

Sessió per a petits espais (aula, biblioteca, sala...) i amb aforament reduït.
Per a mainada a partir de 3 anys.
Aquest muntatge incorpora un petit reforç de so. Si é necessari ampliar-ho, caldrà parlar-ho i pactarho prèviament. La companyia disposa d’equips de so (des de 60 fins a 4000W).
El present muntatge té possibilitat d'incorporar projeccions. Per a poder-les incorporar, cal parlar
prèviament am en Rah-mon i pactar les condicions tècniques necessàries.
Cal un espai escènic mínim d’uns 4 x 3 metres. Els contes es narren amb objectes i il·lustracions
projectades de suport. Endoll Shucko de 220 V a peu de tarima (3.000 W, amb presa de terra).
Una hora per muntar i afinar els instruments.
Sempre és d'agrair alguna ampolla d'aigua fresqueta.

www.rah-mon.com

