
Sempre de vacances 
A principis de març arriben a casa nostra les orenetes i s'hi estaran fins a finals de setembre. Les 2princesesbarbudes 

us expliquem la seva vida en el disc "Sempre de vacances". 11 cançons de composició pròpia que parlen de com fan 

el niu, què mengen, la seva criança, els viatges, el vestuari, el cant i els seus somnis.

En forma de documental ornitològic, a l'escenari hi trobareu quatre orenetes barbudes que es retroben després de la 

migració per fer un concert amb instruments de joguina i ritmes pop.

Fitxa artística

Intèrprets: Helena Casas: Bateria de joguina, pandereta, pianet, acordió petit i veu.  Marc Marcé: Guitarra elèctrica 

de tres cordes, ukulele de joguina i veu. Marc Poch: Bateria de joguina, melòdica, pianet i carilló de joguina. Toni 

Vilaprinyó: Baix petit.

Creació, producció i arranjaments musicals: 2princesesbarbudes

Veu en off: Xavier Serrano

Disseny de la sonorització i de la il·luminació: Jordi Rotés

Confecció del vestuari: DressArt

Fitxa tècnica                                                                                                          

L'espectacle es pot fer tant en interior com en exterior. Es necessita un escenari amb un mínim de 6 m. x 3 m.

Equip de so

1  sistema d'altaveus estèreo (PA) adequat a l'espai // 4 monitors d’escenari // 1 taula digital de 12 canals

Us podeu baixar la fitxa tècnica de so a aquest enllaç // Portem tècnic de so.

Equip de llums

Barra Frontal: 1 ambient general amb LEE 205 // Barra Zenital: 4 retalls ETC 25/50 amb LEE 205

Barra Contra: 1 ambient general fred amb LEE 201 i 1 ambient general càlid amb LEE 154 // Terra: 4 PAR LED

No portem tècnic de llums. El disseny de llums ha d'estar implementat al arribada del grup.

Muntatge

Es necessiten 2,5 hores pel muntatge i prova de so i es necessita 1 hora pel desmuntatge.

Altres

1 vestuari gran amb lavabo, vàter  i mirall per a 5 persones

Ampolles d’aigua petites

http://2princesesbarbudes.org/material/2pb_SdV_fitxa_t%C3%A8cnica_so.pdf


2princesesbarbudes

Podríem dir que una princesa canta i que un barbut hi posa els micròfons. I també podríem dir que una barbuda 

dibuixa i un príncep toca els acords. Un barbut que és princesa i una princesa que és barbuda, això sí que és veritat.

Entre guitarres roses, maraques-granota i trompetes plasticoses, hi trobareu Marc Marcé i Helena Casas fent música 

pop per a tota la família amb instruments de joguina.

Historial

Quan l’Helena Casas (músic de Pomada, Conxita, Angelina i Els Moderns i il·lustradora) i el Marc Marcé (músic i tècnic 

de so) treballen plegats són les 2princesesbarbudes, un grup de música pop que ha esdevingut un referent per al 

públic familiar.  Han actuat al festivals com el Mercat de Música Viva, la Fira Mediterrània, La Mostra, el Dia 

Minimúsica, els Petits camaleons, el Festivalot, l'Aphonica, L'Acusitqueta, El Festival del mil·lenni i a molts teatres i  

sales d'arreu de Catalunya. Han editat 3 discs: Cançons i rimetes, Encilopèdia baixeta de la nit i Sempre de vacances, i  

n'han fet adaptacions al castellà, al francès i a l'euskera.

Discografia

L’any 2008 participen en el disc “Musiquetes per la Bressola” amb la cançó “La Pastoreta”.

A la tardor de 2011 presenten el disc “Cançons i rimetes”, una revisió minimalista i pop de cançons tradicionals 

catalanes. L'espectalcle s'estrena a La Mostra d’Igualada a l'abril del 2012.

Al  la tardor de 2013 presenten el disc “Enciclopèdia baixeta de la nit”, un llibre-disc amb 13 composicions 100% 

barbudes al voltant de la nit. L'espectacle s'estrena a la Fira Mediterrània de Manresa a l'octubre del 2014. Uns 

mesos després, en presenten l'adaptació a l'eusquera  “Gaueko entziklopedia koxkorra” a la Durangoko Azoka. 

Al desembre de 2015 presenten el disc “Sempre de vacances” , també en format de llibre-disc, amb 11 composicions 

pròpies sobre les orenetes.  L'espectacle s'estrena al Mercat de Música Viva de Vic el setembre del 2016. Durant el 

2017 presenten i estrenen l'adaptació al castellà “Siempre vacaciones” a la Red de Teatros de la Comunidad de 

Madrid.

Enllaços

Fotografies: http://2princesesbarbudes.org/material/2pb_SdV_fotos_alta.zip

Videoclip: https://youtu.be/5CV_7IgWlII

Disc: https://2princesesbarbudes.bandcamp.com/album/sempre-de-vacances

Video resum: https://youtu.be/1-foUes0B_Q

Web: http://www.2princesesbarbudes.org

Facebook: http://www.facebook.com/2princesesbarbudes

Canal de Youtube: http://www.youtube.com/2princesesbarbudes

Contacte

correu@2princesesbarbudes.org - 650 17 80 04 - Marc
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