Pep López i Sopars de duro

“FOLKIDS”

Ball folk per a infants i públic familiar.
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FOLKIDS és un ball folk de participació directa
amb el públic familiar i els infants, i també pot
ser escolar,..
A partir d’una trobada accidental entre infants
i adults, es planteja un joc de competències
on cadascú intentarà superar l’adversari,…
(Però mai no ho aconseguiran )
Ballaran, cantaran, saltaran i intentaran tot
el possible per arribar al seu objectiu: DIVERTIR-SE!
(Et sembla poc?)

2

3
3

Pep López inicia la seva activitat professional en el terreny de la música per als infants l'any 1976. Estudia al Conservatori Superior de Música de Barcelona, i complementa la seva formació de guitarra i veu al Taller de músics i a l’Aula de Jazz a
Barcelona, Bèlgica i Colorado (USA). És llicenciat per l’ESMUC (Escola Superior de
Música de Catalunya) i Grau d’Humanitats per la Universitat Oberta de Catalunya.
Crea diferents formacions musicals, especialment dirigides al públic infantil, fins a
consolidar-se com el grup El Sac de Gemecs.
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Amb més de 7.000 actuacions realitzades, és un referent històric (imitat per molts)
de la majoria de grups d’animació de Catalunya . Les seves produccions han estat
presentades en diversos països d’Europa, Amèrica Llatina i, lògicament, per tot Catalunya. Ha estat guanyador de dos premis ARC 2002 i 2004, al millor espectacle de
públic familiar del ’any. Així com un Premi FETEN pel seu espectacle de teatre “El
món d’Irene”.

Espais:

Personal:

Exteriors o interiors

Tècnic d’ il·luminació (si calgués).

Escenari: 6 x 4 mínim
Muntatge i proves 1 hora 30’
Desmuntatge : 1 hora
Durada de l’espectacle: 1 hora aprox.
Llengües disponibles: Català, castellà, anglès i
francès.
Necessitats tècniques :
(Les pot aportar la companyia)

Altres :

P.A amb subgreus (imprescindible) i amb la po- Aparcament per als vehicles de la companyia
tència adequada (uns 4.000 watts mínim)
durant la càrrega, descàrrega i actuació .
Dos sidefields o 3 monitors.
Aigua mineral (també si ens convideu a dinar o
12.000 w il·luminació frontal i 12.000 contra

sopar seria meravellós!! Però això és opcional)
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Fitxa artística: :
Pep López: veu, guitarra MIDI
Pep Collell: bateria, programacions .
Carol Durán: violí fiddle
Autor : Pep López
Producció: Anni Norverto
Disseny de so : Xavi Bosch
Disseny il·luminació : Guillem Costa
Producció Executiva: Afònix Produccions
Imatge i comunicació : Mer Roman
Fotografia: Tess Masero
Vestuari: Vesta Home
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2º Premi Festival Cançó d’autor
Sant Feliu
de Llobregat
(Barcelona) any 1973.



Premi ARC 2002 al Millor espectacle familiar.



Menció especial Universidad Guadalajara (Mèxic)



Premi ARC 2004 a la trajectòria
professional.




FETEN 2013 (Gijón) Premi a la
Composició Musical de l’ espectacle “El mundo de Irene”.
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Contractació:
Afònix Produccions & Pep López
Bernat de Cabrera,13
08511 L’Esquirol (Osona)
Barcelona

info@peplopez.com
www.peplopez.com
+34 938 568 427
+34 609 461 970

Amb la col·laboració de

