
"The Rock'n'Roll Hipsters i els instruments del Rock" és un

espectacle didàctic on es barregen teatre i música en directe.

L'objectiu principal és que els nens i les nenes coneguin les

característiques i una breu història dels instruments d'una

formació bàsica de rock i que escoltin la força de la música

quan sonen junts. 

 

També intentarem despertar-los el desig de conèixer la

música, de tocar un instrument, que descobreixin en primera

persona alguns dels èxits més importants del rock, el gènere

musical més influent de la història de la humanitat. I sobretot,

que els nens i les nenes amb les seves famílies passin una

estona agradable i divertida.

 

 

QUÈ ÉS?

THE ROCK'N'ROLL HIPSTERS
I  E L S  I N S T R U M E N T S  D E L  R O C K

COMPANYIA HOMENOTS
Companyia professional dedicada a espectacles

familiars vinculats a la música des de 2015.  

Dades fiscals:

Companyia Homenots SLU

CIF: B67364315

Avinguda d'Osona, 10

08505 Santa Eulàlia de Riuprimer

FITXA ARTÍSTICA
Idea original i guió: Ignasi de Muntanyola

Intèrprets: John McKissock, Josep Simon i

Ignasi de Muntanyola

Direcció artística: Ignasi de Muntanyola

Direcció musical: John McKissock, Josep

Simon i Ignasi de Muntanyola

Vestuari: John McKissock, Josep Simon i Ignasi

de Muntanyola

Fotografia: Dolors Pena Fotografia

Vídeo: David Conill

UN ESPECTACLE DE

ESPEC TA C L E
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AL  CA TÀLEG
 



VOLS VEURE UN VÍDEO DE MOSTRA?

https://youtu.be/KYWao6IcTE8

INGREDIENTS
Música en directe; un guitarrista, un baixista i

un bateria uneixen el seu talent per portar-nos

alguns dels èxits més importants de la història

del rock: versions d'Elvis Presley, The Rolling

Stones, The Beatles o Jimi Hendrix tocats amb

estil propi però fidels als originals.

Teatre: la millor manera de fer entendre les

característiques dels instruments als nens, les

nenes i les seves famílies és amb una mica de

teatre. Amb humor unes vegades, amb

seriositat unes altres, us explicarem la història

de cada instrument i les seves característiques

principals.

Espectacle bilingüe: part de l'espectacle és

en anglès aprofitant que en John és nadiu

escocès. 

Diversió i entreteniment: pels nens i nenes

l'espectacle pretén ser una porta oberta a la

descoberta, per a les famílies una bona

manera de recordar la música que ha marcat

tota una generació. Ara bé, no us confongueu,

aquest NO és un espectacle d'animació

infantil, és un espectacle didàctic.
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