
orelles
de xocolata



Molt més que 
un espectacle familiar
Coproduït pel Festival 
Temporada Alta 
i l’associació cultural 
Orella Activa

Els espectacles de la companyia Orelles de Xocolata són una 
experiència de concert en directe i interactiu per a tota la família.

Amb “hits” històrics com a fil conductor, nens, nenes, pares, mares i 
tota la família gaudeixen plegats de la música i alhora descobreixen els 
seus secrets.

La participació del públic, un munt d’elements d’animació a càrrec 
d’Estampades (dansa aèria, coreografies, clown, xanques, tirolina…) i 
una interpretació magistral a càrrec de la Xocobanda arrodoneixen un 
espectacle de qualitat.

Orelles de Xocolata és una bona manera d’apropar la música en directe 
als més petits i despertar l’interés per la cultura musical a través de 
l’afició i l’entusiasme dels pares i mares.

Actualment us oferim aquests espectacles:
AVUI FEM POP
I LOVE ROCK & ROLL
FUNKY, FUNKY



Sinopsis
El pop no és només un animal del fons del mar, 
també  és un estil de música. Voleu saber com 
sona una banda de pop? A través de la descoberta 
dels mites d’aquest estil, ens endinsem en els 
secrets i les curiositats de les estrelles d’una 
banda: Quin instrument va revolucionar la música 
perquè pot fer tots els sons? Només la bateria 
porta el ritme? Com distingir una guitarra d’un 
baix?

 Vídeo

Repertori: Michael Jackson, 
The Beatles, Madonna, 
Coldplay, R.E.M., Mika, No 
Doubt, Alaska, Sopa de 
Cabra…
Objectiu: convertir el concert 
en una festa popera plena 
d’estrelles a través dels seus 
mites
Elements d’animació: 
dansa aèria, xanques, clown, 
coreografies.

Avui 
fem pop

https://youtu.be/rLQ_i0yZ3Mw


I love
rock & roll

Sinopsis
Sembla que s’està coent alguna cosa a l’escenari, 
per això la Rock i la Roll han vingut a controlar que 
no sobrepassem el nivell de decibels establert 
per la Il·lustríssima Societat de Carques. Però 
amb aquests noms, les nostres protagonistes 
no es podran resistir als encants del rock & roll i 
descobreixen que és molt més que soroll i peluts: 
el rock és emoció, satisfacció, ràbia, reivindicació, 
ser diferent... Volem escoltar rock!

 Vídeo

Repertori: Guns N’ Roses, 
Nirvana, ACDC, Queen, Lenny 
Kravitz, The Rolling Stones, 
Aerosmith, Elvis Presley, 
Chuck Berry…
Objectiu: descobrir totes les 
emocions que amaga el Rock 
& Roll
Elements d’animació: tirolina, 
dansa aèria, foc, clown, 
coreografies…

https://youtu.be/UCJ8m0ARzCw


Sinopsis
Som aquí per celebrar la Gran Batalla del Funky. 
Xocopowers i Funkyrulus estan a punt per batre’s 
en un emocionant duel de coreografies. L’espai es 
converteix en una discoteca de debó, apareixen les 
“rollerdancers” a la pista, focus, purpurina… l’es-
pectacle està assegurat.

 Vídeo

Repertori: Daft Punk, James 
Brown, Stevie Wonder, Bruno 
Mars, Jamiroquai, Be Gees, 
Kool&The Gang, Boney M…
Objectiu: nens i nenes, pares 
i mares, ballant plegats fins a 
l’extenuació
Elements d’animació: 
coreografies, patins, equilibris, 
clown…

Funky, 
funky

https://youtu.be/GeHjnv8kQrQ
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