EL VIATGE DEL PETIT PRÍNCEP (EL
MUSICAL) - CONCERT DIDÀCTIC

El musical El viatge del petit príncep és una adaptació del conte “El petit príncep” d’Antoine de
Saint-Exupéry.
L’espectacle combina música amb cançons d’estils diferents (pop, rock, blues, soul...), grans actors i
cantants i una escenografia espectacular (projeccions, animacions…), plena d’imaginació.
L’espectador posarà els peus a tots els mons d’El petit príncep, passant per l’asteroide B 612, el
planeta del rei, el vanitós, l’home de negocis, el fanaler, el món del geògraf, etc.
El viatge del petit príncep ens proposa la pràctica de l’amistat, l’amor i la generositat per ser feliços
explicada d’una manera que mai no has vist abans i entre els seus objectius didàctics destacam els
següents:
•
•
•
•
•
•

Conèixer un clàssic de la literatura universal.
Parlar de valors tan importants com l’amistat, la solidaritat o la llibertat.
Apropar la presència de la música al públic familiar.
Crear interès per la música a través d’un muntatge original i divertit.
Captar els diferents estats emocionals i afectius a través dels contes i música.
Explorar i experimentar les possibilitats expressives dels diferents estats emocionals a través
dels contes i de la música.

•
•
•
•
•

Desenvolupar la capacitat receptiva davant les manifestacions musicals.
Estimular el coneixement, la curiositat i l’interès pels musicals.
Desenvolupar la percepció musical mitjançant l’audició activa i conscient.
Explorar i experimentar les possibilitats expressives a través de la música.
Participar a l’activitat, amb una actitud oberta, interessada i respectuosa.

VISITA / SORTIDA
Adreçat a: 6è infantil, educació primària
Preu per alumne: 2 €
Lloc: Auditori del conservatori de Palma
Adreça: c/ Alfons el Magnànim, 64, 07004 Palma
Durada: 50 min
Horari: dijous, 14 de febrer de 2019 a les 10.00, 11.15 i 12.30 h
Observacions:
Menorca
Maó: Teatre Principal de Maó
Dates: dijous, 14 de març de 2019
Ciutadella: Sala Municipal del Canal Salat, divendres 15 de març de 2019
Eivissa
Auditori, Can Ventosa
Dates: dijous 9 de maig de 2019
Formentera
Sala Municipal de Sant Francesc, divendres 10 de maig de 2019
Dates: a determinar

