AQUEST ESTIU DIVERTEIX-TE AMB
ESCRIU, DIBUIXA, CANTA I BALLA
PER FER FORA AL MONSTRE I QUE NO TORNI MAI MÉS!

ET PRESENTEM UN KIT D’ACTIVITATS
PER A PETITS I GRANS!
POTS FER-LES EN FAMÍLIA I AMB AMICS,
AL CASAL, A LA MUNTANYA O AL MAR!

Bye Bye Monstre és el primer projecte de Dagoll Dagom
pensat especialment per a famílies. Malgrat haver nascut
en el moment més dur de l’etapa de confinament, aquest
espectacle vol posar en valor tot allò de positiu que hem
aconseguit, despertar la imaginació i recuperar
la diversió a través de compartir emocions en viu
i en directe. I quina millor manera de fer-ho
que a través de les cançons, els balls,
els dibuixos o els contes!
Per això posem al vostre abast materials
de diferents disciplines artístiques perquè
pugueu organitzar tot d’activitats aquest estiu
amb els petits i petites, ja estigueu a casa,
de vacances o al casal!

Una CANÇÓ que serà el nou hit de la Dàmaris
Gelabert! Podeu veure el videoclip amb la lletra o
cantar-la ben fort sobre les imatges!
Una COREOGRAFIA d’un dels millors ballarins i coreògrafs
de dansa urbana de casa nostra, en Lluc Fruitós de
Brodas Bros. Trobareu dos vídeos per aprendre els
passos fàcilment i un tercer amb el fantàstic resultat
final!
Uns DIBUIXOS fets per la Lyona, la nostra artista 360º,
il·lustradora, dissenyadora i realitzadora audiovisual.
Teniu tres làmines A3 del conte original d’Estrella
Polar que us podreu descarregar per imprimir
i acolorir i afegir tot allò que la vostra imaginació
us proposi.
En Marc Artigau, dramaturg i escriptor que ha fet el
conte i el text de l’espectacle musical, us posa un repte:
escriure un petit conte amb les paraules:
“monstre”, “família” i “valentia”.

Us desitgem un molt bon estiu i esperem retrobar-nos al
Teatre Poliorama a partir del 6 de novembre per fer fora al
Monstre tots junts, cantant i ballant!
Compra la teva entrada ja!

