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En aquest projecte han par-
ticipat més de 180 alumnes 
de 8 centres educatius del 
barri del Besòs i el Mares-
me, i hi ha col·laborat el grup 
de Musicoteràpia del Casal 
de Gent Gran Joan Maragall.

Gràcies a la creació d’aquest 
espectacle, a través de la 
música s’ha establert una 
relació més estreta entre to-
tes les persones que hi han 
participat tot compartint un 
objectiu comú.

Programa del concert
Qualsevol nit pot sortir el sol J. Sisa

I have a dream ABBA

Honey, honey ABBA

Money, money, money ABBA

Mamma Mia ABBA

Chiquitita ABBA

Super Trouper ABBA

Gimme, gimme ABBA

Dancing Queen ABBA

Cerf volant B. Coulais

Mamma Mia ha suposat un repte 
per a tots nosaltres. Hem hagut 
d’aprendre’ns els guions i també 
les cançons, i hem hagut de ballar, 
cantar i actuar. Però els reptes no 
ens espanten, sinó que més aviat 
ens agraden.

Amb el fil conductor de la música 
del grup ABBA, enguany hem 
reconstruït una història d’amor i 
d’amistat una mica esbojarrada, 
molt plena de ritme, que ens farà 
riure i ens emocionarà.

A Kalokaili, una petita illa grega, 
hi viu la Donna amb la seva filla 
Sophie. Tenen un hotel envellit que 
van arreglant amb molt d’esforç. 
Estan de celebració perquè la 
Sophie es casa, i és per això que 
rebran les seves amigues que fa 

temps que no veuen. La Sophie 
no ha conegut mai el seu pare 
i, després de llegir un diari de la 
seva mare, decideix convidar tres 
homes amb qui, fa 20 anys, la 
seva mare va viure un estiu ben 
boig. Qualsevol dels tres pot ser 
el seu pare. Acompanyades de 
les seves amigues, reviuran velles 
històries tot ballant i cantant.

Seieu, obriu bé els ulls i les orelles 
i gaudiu. I si de cop i volta noteu 
unes pessigolles que us obliguen a 
moure els peus, si hi ha una força 
misteriosa que us fa aixecar de 
la cadira i ballar seguint el ritme 
de la música, no intenteu aturar-
ho. No podreu. Serà millor que us 
deixeu endur per la música.

  
Músics  
Joaquim Tardido, Piano 
Rodrigo Carvajal, Saxòfon 

Bartolomé Garcí-Plata, Clarinet
Pol Vilar, Trombó
Javier Crespo, Bateria

Alan García, Baix
Francesc Pascual, Guitarra

Direcció de les Corals 
Irene Andreu

Coordinació
Jordi Farrés

L’equip de professors i músics de l’Escola de Músics i JPC:
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