A historia...

Mademoiselle Piccolo,

flautista fantástica, assina
o seu primeiro contrato para
uma tournée internacional.
Tonta de alegria, faz as
malas…

Mademoiselle Piccolo, embarca-

Um
divertimento
para

aprender…

nos numa volta ao mundo
musical e poético, ao encontro
de emoções inéditas, de
culturas desconhecidas
e de novos sons que
fazem nascer novos
horizontes.
Um espectáculo
suave à
descoberta das
músicas de
aqui e de
além.

Público :
Espectáculo familiar
Para adultos e crianças a partir de 5 anos
Capacidade máxima de 250 pessoas

Necessidades técnicas :
Dimensão mìnima do palco :
Abertura de 5 metros, profundidade de 4 m
Informações complementares sob pedido
Contacto técnico:
Thomas Jacquemart +336 19 53 76 51

Preços :
Para França
1 apresentação : 800 € IVA incluìda
O preço pode diminuir de acordo com o número de apresentaçãoes
Para internacional, contacte-nos
Suplementos : Direitos Sacem,
Reembolso de transporte e alimentação.
Preparação possìvel das turmas escolares antes
do início do espectáculo.

Existe também um espetáculo especialmente concebido para o meio escolar
sem qualquer equipamento técnico :

Allegro Piccolo!

(2006)

Nossa intenção
Mondo Piccolo!

Verdadeira viagem de iniciação,

é um divertimento

a descobrir de maneira
divertida a música a

grande

través obras de todos

qualidade

os géneros e várias

na

épocas.

estimulação

Pois,

e desperto da

Shankar e Ravel,

sensibilidade

os

entre

tais

crianças

como Bach, Mozart,

dando-lhes

Poulenc, ou ainda

um

Ennio

novo

Morricone,

Léonard Bernstein e

olhar poético
e

a musical

Espectáculo de palhaçad

grandes

compositores

artìstica das

Ravi

melodias

sonhador

do mundo e da
realidade do dia a

mundo…

Mademoiselle
com alegria !

Piccolo

dá…

ectáculo fam

Esp

dia.

do

só há um passo que a

p a ra t o
dos

Representações

Mondo piccolo !

• Criado e apresentado em Tachkent, Uzbequistão,
Teatro uzbek da Juventude
25 de Abril de 2008
• Centre Auguste Dobel,
CRE Ratp, Paris 20e,
4 e 5 de Novembro de 2008
• Espace Charles de Gaulle,
77600 Bussy-St-Georges,
22 de Novembro de 2008

• Théatre du Coteau
92350 Le Plessis Robinson 10-11-12 de Janeiro 2010
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Horizontes musicais…
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Contacto :
Compagnie Music’envol Paris
16 rue Corbon 75015 Paris
N° SIRET 489 575 266 00015
Code APE 9001Z • Licence 2- 1001911

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

Um espectáculo de Nadia GUENET e de Stéphane BOTTI • Palhaço musical Nadia GUENET
Encenação : Céline ESPARDELLIER • Luz : Thomas JACQUEMART • Realização do som:
Christophe HELLOT • Plástica de accessórios : Luz-Maria CARTAGENA

