CANÇONS I DANSES
Zum és un espectacle musical d’animació amb
cançons i danses, de proposta participativa
i dirigit a públic familiar. El repertori és de creació
i composició pròpies i s’adapta a les característiques
del públic i de la festa.
Els tres membres del grup, vestits d’abelles, canten i toquen en directe un ampli ventall
d’instruments. L’acció passa fora de l’escenari, de manera que es fa protagonista la gent
que assisteix a l’espectacle mitjançant la participació directa a través de la música.
Zum és l’evolució natural de l’espectacle d’animació amb què La tresca va fer els primers
passos. Al seu moment es va consolidar amb el nom d’Això, allò i allò altre, i va ser
presentat a La Mostra de la Xarxa a Igualada (2001) i a la de Rialles (Cerdanyola 2005).
Amb aquest espectacle les quatre abelles
de La tresca han treballat per tot Catalunya
cantant en destacades festes majors, com
La Mercè i Santa Eulàlia a Barcelona, Santa
Tecla a Tarragona, les Fires de Girona,
La Verge de la Candela a Valls o les Santes
a Mataró. També ha estat representat en
escenaris com la Festa dels Súpers (2003
i 2008), la Festa de l’Aigua (2007) i la Festa
del Cel de Barcelona (2005), la Fira de Música
al Carrer de Vilaseca (2005) o el festival de
teatre per a tots el públics Esbaiola’t (2008).
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FITXA TÈCNICA
- 60-75 minuts de durada.
- 2 h de muntatge.
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- 1 h de desmuntatge.
- Tarima segura, estable i neta de 6x4 m amb escala lateral
i faldó (disponible durant el muntatge i el desmuntatge).

- Espai ampli, net i apte per al ball davant de la tarima.
- L’espectacle no permet interrupcions.
- Presa de corrent a peu d’escenari amb potència mínima
de 4.000 W a 220 V (mai 380 V) i connector Schucko.

- Aparcament per a una furgoneta VW Transporter.
- Accés amb la furgoneta fins al peu de l’escenari.
- Vestidor o espai per canviar-se.
- Aigua mineral per als músics.
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FITXA ARTÍSTICA
IDEA I DANSES

La tresca i la verdesca
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LLETRA I MÚSICA

La tresca i la verdesca

MÚSICS

Claudi Llobet: veu, guitarres, charango.
Toni López: veu, guitarres, guitarró, acordió diatònic, melòdica i percussió.
Jordi López: veu, guitarres, flauta, harmònica, percussió.

VESTUARI

Les Tallerines.

CONTACTE
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- Tel: 649 131 730
- Mail: info@latresca.com
- Web: www.latresca.com
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