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Un espectacle per a tota la família ple de danses molt variades on l'infant
esdevé el veritable protagonista. Es pot adaptar a qualsevol festa de l'any
(Castanyada, Carnaval, Sant Jordi,...) ideal per a celebrar les festes del vostre
barri, escola o ciutat.
(1 component: Jordi Giralt – guitarra, ukelele, harmònica i caixa de ritmes)

Un espectacle d'animació musical familiar molt
dinàmic i participatiu. El repertori combina danses de
creació pròpia i d'altres de populars amb ritmes molt
diversos com el rock, el vals, el reggae o la rumba ...
Tot al més pur estil Can Cantem.
(2 components, , Jordi - Guitarra, ukelele i
harmòniques, Santi – Guitarra i baix).

3 musics a dalt de l’escenari amb ganes de fer moure els
xics i els grans a ritme de la nostra música. Es una
proposta molt participativa i amb un directe molt animat,
combinant en cada cançó 3 instruments i 3 veus.
(3 components, , Jordi - Guitarra, ukelele i harmòniques,
Santi – Guitarra i baix, Àngel – Percussions i instruments
de vent)

“Benvinguts a la llar de Can Cantem, un indret on els somriures es
converteixen en danses i els somnis en cançons”
Un espectacle destinat als més menuts (de 0 a 3 anys) ple de sensibilitat, on
es combinen diverses danses, cançons gesticulades i elements visuals. Molt
indicat per a llar d’infants i escoles bressol.
(2 components, Santi – baix, Jordi – Guitarra, ukelele i harmònica / 1
component: Jordi – Guitarra, ukelele i harmònica ).

“Tot aquell que em vulgui escoltar, tot aquell que vulgui venir
amb mi, anirem arreu del món plens de contes i cançons”
Un espectacle de contes i cançons ple de sensibilitat on els
acords d’una guitarra ens expliquen històries llunyanes i el so
d’un djembe ens apropa a terres desconegudes .
( 1 component: Jordi Giralt – guitarra, ukelele, butang,
harmòniques i djembe)
Tots els espectacles tenen una durada d’una hora o hora i quart aproximadament,
excepte el de contes que dura 45 min., i l’equip de so que portem és de 1500 watts.
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