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Estem de festa!
L’espectacle del Rah-mon Roma és un d’aquells productes que molts de nosaltres, mestres, formadors i especialistes
del món dels infants, trobàvem a faltar. I no és que no n’hi hagi, no, d’espectacles excel·lents, dels del punt de vista
musical i educatiu. Aquest “show” (mai millor dit), però, proposa viatjar pel món compartit de dues llengües, el
català i l’anglès.
L’edat d’introducció d’una llengua addicional a l’escola s’ha anat avançant de manera progressiva, dels 10 als 6 anys
a finals del segle passat i dels 6 als 3 anys a partir del 2000, fruit de la globalització, d’internet i de la sensibilització
social generalitzada per la llengua anglesa com a llengua franca. La recerca ha avalat aquest avançament confirmant
que, si es fa bé i amb suficient immersió, els efectes són molt positius per a l’aprenent, un infant que viu les llengües
en plural, les rep amb naturalitat i les usa per comunicar-se, expressar les seves emocions o per cantar i
ballar.
Europa també anima a desenvolupar la competència plurilingüe des de les primeres etapes educatives:
Language learning in kindergarten and primary school is effective, for it is here that key
attitudes towards other languages and cultures are formed and foundations for later
language learning are laid.
(Early Language Learning. European Comission, June 2012)
i, sense cap dubte, l’element lúdic i significatiu hi ha de ser present en el temps d’immersió en la nova llengua,
tant a l’escola com en família.
És per aquesta raó que celebrem que en Rah-mon hagi apostat per un espectacle on, tant el català com l’anglès
comparteixen cançons, que es poden cantar en una llengua o en una altra, segons el moment, l’interès o la
necessitat, que conviden a desenvolupar la consciència plurilingüe a través de moments de descoberta de
semblances entre paraules, de diferències entre sons i onomatopeies divertides, de diversitat, i que cantem i ballem
plegats per celebrar, aprendre i viure en comunitat.
La selecció de les cançons i de les activitats que es poden desenvolupar abans o després de l’espectacle ha estat
molt acurada, amb objectius didàctics relacionats amb els valors, l’entorn, els llenguatges, la consciència i descoberta
d’un mateix i la relació amb els altres.
El moviment i l’acció viscuda amb el grup que participa en l’espectacle són altres elements que entren “en joc”.
L’experiència esdevé memorable per les constants relacions que s’estableixen entre els missatges de les
cançons i l’escenificació, entre les paraules i les emocions que es generen en cantar-les. El procés d’adquisició
de les llengües passa necessàriament per aquests moments veritablement sentits.
Aquest espectacle és una proposta integradora, festiva i coherent que dóna resposta a l’actitud plurilingüe de les
escoles i de les famílies del segle XXI.
És un plaer doncs ser-hi en aquest tret de sortida!
Gràcies, Rah-mon!
Dra. Carme Flores Muxí
Directora del Grau en Educació Primària
FPCEE Blanquerna. Universitat Ramon Llull

FITXA ARTÍSTICA
PRODUCCIÓ
Recull, adaptacions i materials, Rah-mon Roma
Supervisió pedagògica, Carme Flores
English coach, William Andrew Bromsberg
Enregistraments, Oriol Casas (iol.cat) a l’Estudi Creueta (SBD)
Bateria i producció musical, Oriol Casas
Veus, Valèria Núñez, Àgata Roma i Inna Visa
Baix elèctric i contrabaix, Abraham Creus
Guitarra elèctrica, Arnau Berenguer
Veus, cors i guitarres, Rah-mon Roma
ESPECTACLE
Disseny de vestuari, Gemma Aguilar
Grafisme i il·lustracions, Werens
Estructura, Agustí Caixach
Producció d’àudios, Oriol Casas
Fotografia, Quim Moya i Violeta Palazón.
Video, Violeta Palazón
Veu, guitarra, so, accions i conducció, Rah-mon Roma
Direcció, Col·lectiva

L’espectacle compta amb el suport del 16è Testimoni Escènic i Cal Gras d’Avinyó, on el mes de novembre de 2020 hi fa
residència. Preestrena en alguns municipis de la xarxa del TE; a l’Institut Escola Barnola d’Avinyó, (30/11/20), a La Sala de
Sant Salvador de Guardiola (29/12), a l’Espai Hemalosa de Santa Maria d’Oló (24/01/21), El Centru de Cabrianes
(24/02/21) i a l’Espai Fàbrica Vella de Sallent (28/02/21).
Amb el suport de:

Testimoni Escènic / Cal Gras

FITXA TÈCNICA
Espai recomanat: interior o exterior, lliure d’obstacles
Tarima: Mínim recomanable 4x3m. Amb faldons
Escala: Cal escala, preferiblement central.
Potència elèctrica so: 2000w a 220V
So: Podem portar Backline propi. Servim L+R en XLR
Il·luminació: l’organtzació se’n farà càrrec.
Personal de l’equipament: 1 regidor de l’organització i 1 tècnic d’espai (llums i so).
Enllaç al teaser de vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=GwXDQOxo2Rw
Enllaç Web de l’espectacle: https://www.rah-mon.com/portfolio-item/reach-up-high/
Àlbum fotogràfic de l’espectacle: https://www.flickr.com/photos/rah-mon/albums/72157679839859858
Temps de muntatge: 60 minuts.
Durada de l’espectacle: 60 minuts
Temps de desmuntatge: 45 minuts
Estrenem el curs escolar 2020-2021

El show, proposa viatjar pel món compartit de dues llengües; el català i l’anglès. La selecció de les cançons ha estat molt
acurada, amb objectius didàctics relacionats amb els valors, l’entorn, els llenguatges, la consciència, la descoberta d’un
mateix i la relació amb els altres. Amb les cançons treballem el vocabulari amb 100 paraules escollides.
Per a programacions familiars tenim un repertori basat en les cançons del nostre proper disc, titulat com l’espectacle.
L’actuació és un recital, un concert, una mena de taller pràctic en el què cantarem cançons i ballarem danses.
Per a públics escolars hem enfocat el repertori per a les etapes d’educació infantil i primària en dos nivells:
•
•

ELEMENTARY, adreçat a Educació Infantil i Cicle Inicial
INTERMEDIATE, adreçat a Cicle Mitjà i Cicle Superior.

L’espectacle està pensat tant per a exteriors com per a interiors. Pel fet que el repertori inclou força danses i és un
espectacle participatiu, podem programar-lo en patis, porxos, places o carrers. També es pot programar en interiors
com al teatre, a la sala polivalent, al gimnàs… Som totalment autònoms, i disposem de tot el material tècnic necessari.
Properament s’editarà un enregistrament on les trobareu amb una adaptació al català. També hi ha preparada una
edició en Play-back. Formaran part d’un llibre/disc que s’esta produint. Data prevista de publicació, setembre de 2021.
Hi ha també un repertori addicional que s’editarà en un futur amb la resta de les cançons que utilitzarem en repertoris
escolars, segons edats i nivells.

REPERTORI MUSICAL

ADDICIONALS

1.— Splish splash in the bath / M’agrada el xip, xap
2.— The wheels on the bus / Les rodes del bus
3.— Reach up high / Vinga, ben amunt!
4.— London Bridge / El pont de Londres
5.— We’re going to the zoo / Anem tots cap al zoo
6.— Hokey-Tokey / Bugui-bugui / En Jan petit
7.— Alice the camel / El camell de l’Alicia
8.— We’re going on a lion hunt / Anem de cacera + El
lleó no em fa por
9.— Jump Jim Joe
10.— A-tisket A-tasket / + A comprar peix
11.— (There’s a ) Hole in the Bucket / Hi ha un forat a
la galleda
12.— Monkey see and monkey do / Mico diu i moco fa
13.— Five little monkeys / Cinc micos macos
14.— Hello nice day / + Què tal?

A.—
B.—
C.—
D.—
E.—
F.—
G.—
H.—
I.—
J.—
K.—
L.—
M.—
N.—
O.—
P.—
Q.—

How Much Is That Doggie…
Aunt Rhody
The Worm Song
One Potato (One Banana)
Twinkle Twinkle
Slippery Fish (Fish—Octopuss)
Looby Loo
Head, Shoulders
I Hear Thunder
Incy Wincy Spider
There Was An Old Lady Who Swallowed…
She’ll Be Coming Round The Mountain
Banana Boat Song
On Top Of Spaguetti
Dream A Litlle Dream Of Me
Little Princess
Dragon Fire Through The Mouth

CONTACTE
Web:
www.rah-mon.cat
Mail:
info@rah-mon.com
Tel: 93 727 46 72 / 607 40 89 47

XARXES
facebook.com/rahmonroma
twitter.com/rahmonades
youtube.com/rahmonroma
flickr.com/photos/rah-mon
instagram.com/rahmon
Hashtags:
#ReachUpHigh
#RahmonRoma
#ramondirecte

Rider

REACH UP HIGH
Contacte: Rah-mon 607 40 89 47
www.rah-mon.com.com / info@rah-mon.com
PLÀNOL ESCÈNIC

Equipament de so que pot aportar la companyia:
• Taula Digital Edirol M-16DX • Inalambrics de veu i guitarres. • PA QSC K12/K10 i KSub, o bé RCF TT25A (3000W) • Monitor •
Si l’entitat contractant posa 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).
En interiors, caldrà il·luminació a l’espai escènic i dos retalls (veure plànol de llums).
Ens agrada que el públic es vegi, o sigui que demanarem la platea mínimament il·luminada.

CANALS D'ÀUDIO
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AUX 1

INSTRUMENT
VEU Principal
GUITARRA Acústica
GUITARRA Elèctrica L
GUITARRA Elèctrica R
Reproductor Bases L
Reproductor Bases R
Rever ESQUERRA
Rever DRETA
MONITOR

MICRO/LINIA
SISTEMA INALÀMBRIC de diadema
SISTEMA INALÀMBRIC D.I. ACTIVA
Sortida Jack, ja processat.
Sortida Jack, ja processat.
LINIA
LINIA

INSERT
COMPR.
COMPR.
COMPR.
COMPR.
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Material tècnic de
so
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Estructura penjador 2,5m ample x 1,60 alt
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Llibre 2m ample, 1m alt
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Plànol d’il·luminació Bàsic
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