
30 anys d'animació, i com sempre! 

presenta...	  
	  

	  
	  
	  
	   	   	   	   	   	  
	  
	  
	  
	  
	   Tot fent girar el dial de la , les ones hertzianes ens portaran a plaça els ritmes més 
variats i diversos del vell continent: des de Turquia fins a Anglaterra, des de Finlàndia fins a Portugal, tot passant 
per Rússia. En versions originals i en adaptacions al català.  
 

  és una nova proposta d'animació infantil i familiar a mig camí entre el concert 
(amb una primera part molt musical) i l'animació infantil (amb danses per a tots els públics). Cinc músics a 
l'escenari (...i una colla d'animals) recreen atmòsferes sonores d'una bona colla de zones europees, des de Portugal 
fins a Turquia, des de Finlàndia fins a Sicília... Amb cançons populars multilingües d'arreu d'Europa.   
 

 En Rah-mon Roma celebra el 30è aniversari en el món de l'espectacle infantil i familiar. Amb aquesta 
excusa, han unit esforços per a celebrar-ho amb la col·laboració i la participació de músics pertanyents a 
formacions com La Carrau o Fem sonar les musiquetes per amanir una nova proposta d'animació potent, 
festiva, lúdica, multidisciplinar i, sobretot, molt participativa. La part visual i gràfica és obra d'enWerens.
 

 El repertori que mostren és cantat en les llengües originals i en català (hi ha, també, versió de l'espectacle 
en ES). En aquesta primera entrega la Ràdio sintonitza amb el continent europeu amb cançons participatives, 
danses per a totes les edats, instrumentació variada, arranjaments acurats, veus a dojo i suport visual! 
 

 La ràdio torna amb aquest espectacle, i s'acosta a places, carrers, sales i teatres. Sintonitza'ns!.   
 

 
Vegeu el video de presentació a Vimeo: http://vimeo.com/91086989 Estrenat a La Mostra d'Igualada de 2014, amb més de 1500 assistents! 
 
 

   

Fotos: Josep Roma 

Fitxa artística:  
Rah-mon Roma: adaptacions, veu, guitarra i estris diversos.  
Oriol Cases: bateria, programacions i percussions.  
Arnau Berenguer: guitarres, i veu 
Núria Lozano: acordió i veu 
Abraham Creus: baix 

Grafisme, attrezzo i artista plàstic: Werens 

Agraïments: Verkami (http://vkm.is/radioeuropa) 

Fitxa tècnica: 	  

plaça, com per a sala. 
6x4m.   

 
   

 -70 min.  
	   

 

 

 
 www.rah-mon.com 
 info@rah-mon.com / 607 408 947 
+ info, videos, galeria d'imatges, agenda, publicacions...  
enllaçables al web des de la pàgina de l'espectacle. 

 

	  



Contacte: Rah-mon 607 40 89 47
www.rah-mon.com.com / info@rah-mon.com 

PLÀNOL ESCÈNIC	  

Foto M.Vila 

Equipament de so que aporta la companyia: 
.   TT25A (3000W) i/o K-Array processat (4000W). 

Monitoratge RCF i QSC Si l’entitat contractant posa el so, que sigui amb tècnic. Cal que el so s’adeqüi a l'espai, tant en 
pressió sonora com en qualitat. És preferible un sistema processat.  
 

CANALS D'ÀUDIO 

  

  

 INSTRUMENT MICRO/LINIA INSERT 

1 BOMBO - -88 / SENNH E902 o bé E602 COMPR. 

2 CAIXA SM-57 / SENNH E904 o bé E 604... COMPR. 

3 AMBIENT ESQUERRA AKG-414 / SE-300 / C-1000...  

4  AKG-414 / SE-300 / C-1000...  

5 BAIX Elèctric  i COMPR. 

6 VEU Principal  SISTEMA INALÀMBRIC de diadema COMPR. 

7 GUITARRA Espanyola   COMPR. 

8 GUITARRA Elèctrica SM-  COMPR. 

9 VEU Cors SM-58 COMPR. 

10   COMPR. 

11   COMPR. 

12 VEU Cors SM-58 COMPR. 

13 Reproductor ESQUERRA LINIA  

14  LINIA  

15 Rever ESQUERRA   

16    

AUX 1 MONITOR   

AUX 2 MONITOR   

AUX 3 MONITOR   

AUX 4 MONITOR   

Ampli Guit el. 

Acordió i veu 

Baix el. 
Bateria 

Mic inal i 
guit inal 

Reproductor 

Monitors 

Monitors 



 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


