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Ouvir, ver e sentir o 

ritmO através das danças 

e emOções da  

mademoiselle Piccolo !

55
m i n u t o s

a duração



RepResentações ao vivo de Allegro Piccolo!
França: teatros, festivais, centros culturais

Cabo Verde: Centro Cultural Francês do Mindelo,    

 Festival Mindelact

MéxiCo: Sala Galindo blas, sala angelica Morales, 

UzbeqUiStao: teatro Uzbek da Juventude e escola francesa.

2005
2006
2007
2008
2009

Divertir-se  

ao aprender a música…

Allegro Piccolo ! é um espectáculo 
musical de grande qualidade e 

utilidade para revelar a sensibilidade 
artística da criança.

as melodias enrolam-se, umas 
nas outras como um eco, 

às emoções e aos sonhos da 
Mademoiselle Piccolo. Viajando 

da europa até a américa, através 
de nuvens e oceanos, a música leva-
nos ao encontro de animais e seres 
fantásticos…

Melodias e ritmos…
Verdadeira viagem de iniciação musical, 
este espectáculo faz descobrir diferentes 
estilos de música através de obras 
escolhidas do século xViii ao século xx :
Música clássica (Bach, Mozart, Prokofiev, 
Bizet, Ravel…), música de cabaré, 
canções internacionais (I wanna be loved 
by you, New York-New York…), tangos e 
paso-dobles, jazz, músicas de filmes e 
de desenhos animados (Harry Potter, A 
Guerra das Estrelas, Titanic…)

as melodias narram uma história e 
desenvolvem a imaginação, pondo em 
destaque um verdadeiro diálogo entre 
personagens reais ou, puramente, 
imaginárias!

Um conto de fada...
Mademoiselle Piccolo, flautista e grande amadora de 
bolinhas, entra em palco e prepara-se para tocar com uma 
orquestra de grande prestígio…  
Mas os músicos não aparecem... Pouco importa !

Mademoiselle Piccolo, toda estreita e desengonçada, 
liberta a sua linguagem, dá ritmo a sua música e aos seus 
gestos ao sabor de sonhos estrambólicos.. 

Nadia GueNet é antes de 

tudo uma artista licenciada em 

Ciências da Linguagem e ensina no 

Conservatório de Bussy-Saint-Georges. 

Nadia actua em diferentes orquestras 
e em vários países.

ContaCto

nadia Guenet

+33 6 50 26 92 01
n.Guenet@yahoo.fr

Music’envol Paris

16 rue Corbon
F-75015 PARIS
N° SIRET 489 575 266 00015
Code APE 923A
Licence 2-1001911

Um espectacUlo de Nadia GUeNet & stéphaNe Botti.
• Palhaço musiCal nadia Guenet

• realização sonora marC Pasteau

• Criação de luz thomas JaCquemart

• Criação de traJos delPhine CaPossela

Preços
Para França

1 apresentação 
800 € IVA incluída

o preço pode diminuir de acordo com o 

número de apresentaçãoes

Para o internacional contacte- nos.

Suplementos : Direitos Sacem,  

Reembolso de transporte e alimentação

Preparação possivel das turmas escolares 

antes do início do espectáculo
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