VIATJAZZ A NOVA ORLEANS
Fitxa tècnica i artística

Fitxa artística
Títol:

“VIATJAZZ A NOVA ORLEANS”

Presentació:
“Viatjazz a Nova Orleans” és més que un simple concert de jazz dixieland. És un viatge explosiu i
animat cap a Nova Orelans, i a la vegada, és una experiència pictòrica del graffiti. Una audició
participativa que reflexiona sobre les emocions més universals de la música trenant un diàleg
fantàstic amb l’art urbà; L’spray de colors llampants pinta la música de l’època del blanc-i-

negre!”.

Descripció:
- Espectacle d’escenari adreçat a públic infantil i familiar amb un quintet dixieland i un
-

“graffitero”.
Ideal per a Festivals de Música i Jazz, Espectacles/concert infantil/familiar, audicions escolars.
Auditoris d’interior i exterior amb cadires.
Música i “life painting” en directe.
Cançons en català i en anglès.

Components:
Quintet/sextet dixieland Cia. Roger Canals:
Roger Canals Parellada - veu, banjo, guitarra i animació
Daniel Lévy - washboard i bateria
Oriol Gonzàlez - contrabaix
Francesc Puig - clarinet i saxo
Jay Wallis - trometpa i veu
Óscar Font - Trombó i veu
(Substituts: Oriol Roqué o Martí Elias, Joan Pinós, Juli Aymí o Pol Prats)
Werens d’Impaktes visuals - graffiti

Repertori:
Composicions pròpies i adaptacions de temes tradicionals del dixieland. L’espectacle és en català,
però en les cançons tradicionals angleses es combina l’anglés original i l’adaptació al català.

Repertori:
RCProduccions 2015 (Roger Canals) - www.rcproduccions.com

www.ciarogercanals.com

info@rcproduccions.com

658917750

VIATJAZZ A NOVA ORLEANS
Fitxa tècnica i artística

Fitxa tècnica
Gènere: Concert; música i graffiti en directe.
Públic: a partir de 5 anys
Durada: 60’
Muntatge: 90’
2h30’ en cas de sonorització pròpia

Requeriments tècnics
Espai: Apte per indoor i outdoor; recomanat pati de butaques/cadires
Escenari: 6x8 m (recomanat); 6x6 mínim
Vestuari: lloc per canviar-nos i 8 aigües
Seguretat: 10 balles de delimitació (Només en cas de portar sonorització)
Escomesa de corrent: Alterna, 220v i 4000w amb presa de terra.
Rider: En cas de sonorització del contracctant, demaneu raider.
Llums: En cas de il·luminació del contractant, consultar.
Pàrquing: lloc per 3 cotxes.

www.ciarogercanals.com

info@rcproduccions.com

658917750

