Companyia d´espectacles infantils i familiars

1. Qui som?
Els nostres inicis es remunten a aquelles nits de cançons amb els escoltes al caliu d’un foc de camp i
d’aquella passió per la música, per compartir experiències i passar-ho be. D’aquestes tres passions, i
passant per una llarga experiència fent concerts de tot tipus, neix la companyia d’espectacles infantils i
familiars “Els Atrapasomnis”. En un inici, només integrada per en Jordi Masferrer i en Pau Boïgues, però
la família ha anat creixent i actualment on ja som més de sis components que toquem en els diferents
formats. Tots nosaltres som amics i músics de les contrades de la Cellera de Ter, i portem més de 15
anys treballant en el món de la música actuant en diferents formacions musicals de dia i de nit, i hem tocat milers de vegades arreu del país. Per altre banda, també estem vinculats al món educatiu i del lleure:
treballant en escoles com a mestres, en casals, colònies, fent tallers, donant classes, explicant contes...
Per què van néixer “Els Atrapasomnis” ?
Perquè tot i la nostra llarga trajectòria musical, vam trobar que ens faltava alguna cosa més, que el nostre somni de compartir i fer arribar la música a tothom s’havia d’ampliar. I és per això, que les nostres
vides es van obrir a un nou camí, i vam dirigir la mirada cap els més petits. Volíem ensenyar-los, a través
de la música, a Atrapar Somnis, que són el motor de tota persona tingui l’edat que tingui.

Trajectòria
Durant els anys 2013, 2014 i 2015, “Els Atrapasomnis” vam fer molts concerts arreu de Catalunya, amb
l’espectacle “l’Aventura de somiar”; un espectacle de dos components, molt proper i que ens serveix
per aprendre molt de tots els nens i nenes que ens anem trobant. És en aquesta etapa, que coneixem
a la Lu Garriga, que no forma part fiscalment a les actuacions, però és qui crea el nostre logotip que
ens identifica, i que tanta gent ha vist. La Lu Garriga, serà una persona clau per la publicació del nostre
primer disc, ja que serà l’encarregada d’il·lustrar i explicar totes les aventures de les nostres cançons.
El 2016 i 2017 la companyia creix, i comencem a incorporar espectacles amb formacions de fins a sis
músics. És en aquest punt on decidim fer un pas més i publiquem el nostre primer disc-llibre, titulat
“L’hora dels somnis” on hi podem trobar 13 cançons inèdites. El disc compt amb diverses col·laboracions,
com la d’en Natxo Tarrés del grup Gossos o la Marta Pérez del grup “Les anxovetes”, la il·lustradora
Lu Garriga, l’Albert Cortda, entre d’altres. A partir d’aquest moment, gràcies a la publicació de “L’hora
dels somnis”, la Serp Siseta, el talp Gustau i la Foca Filomena, ja formen part de l’imaginari col·lectiu
dels més petits.
Actualment la companyia, ofereix diferents espectacles i formats, i una amplia oferta que permet
ajustar-se segons el tipus de concert. L’any 2017 “Els Atrapasomnis” van fer un total de 114 actuacions
arreu de Catalunya, i el 2018 esperen superar aquesta xifra.

Components
Veu, animació i guitarra. Cantant, actor, llicenciat en mestre
d’educació musical, director de lleure, i gran amant de tot el que
envolta la música i l’animació.

Veu i Guitarra. Diplomat en mestre d’educació musical, títol
superior de guitarra jazz, professor de guitarra i monitor de
lleure. Ha participat i participa en bandes capdavanteres del
nostre país.

Veu, animació i teclats. Llicenciada en mestre d’educació musical,
graduada en teatre musical i creadora de “El Local”, un espai on viure i
compartir la música.

Bateria. Monitor de lleure i professor de bateria. Ha participat i
participa en diferents bandes capdavanteres del nostre país.

Guitarra i xarango. Educador social i monitor de lleure i component
de la coneguda Orchestra Fireluche.

Baix. Monitor de lleure, tècnic informàtic i músic en diferents bandes
del nostre país.

Imatge. Dissenyadora gràfica i il·lustradora de “L’hora dels somnis”.
Tots nosaltres portem 15 anys junts, tocant en diferents formacions i treballant en el sector educatiu
i del lleure.

1. Espectacles amb escuma i Festes Holi.
A ritme d’escuma !!!
Una festa de l’escuma diferent: amb música, animació i moltes sorpreses. Una festa pensada perquè
tothom s’ho passi bé i com les d’abans. Una festa amb música, globus, escuma de colors, pilotes
gegants, jocs i molta i molta escuma. En aquest espectacle utilitzem diferents cançons d’ara i d’abans
per animar la festa, i en Jordi com animador de l’espectacle no deixa descansar ni un segon a tots els
participants.
Els components d’aquest espectacle són: En Jordi com animador i dinamitzador de la festa. Durada 1
hora.

Els Atrapasomnis a ritme d’escuma !!!
En Jordi i en Pau han buscat una solució a la calor de l’estiu i finalment l’han trobat. És per això, que
han creat un concert dins d’una festa de l’escuma. Una festa amb les cançons pròpies d’ “Els Atrapasomnis”, amb globus, escuma de colors, pilotes gegants, jocs i el nostre super canó, en Ramón.
Tot aquest combinat farà que l’escuma i la música dels Atrapasomnis, es converteixi en la recepta
perfecte per suportar la calor de l’estiu.
Els components d’aquest espectacle són: En Pau, que toca la guitarra i canta, i en Jordi que canta i
anima la festa. Durada 1 hora 45 minuts (2 músics / animadors).

Els espectacles amb escuma inclouen:
-

Assegurança de responsabilitat civil per espectacles amb escuma a l’aire lliure.
Màquina d’escuma d’última generació homologada i certificada C.E.
Líquid escumogen homologat i certificat C.E.
Si es demana prèviament es pot enviar un PDF, amb tota la documentació homologada i certificada.

Una festa de colors (nou espectacle).
A “Els Atrapasomnis” ens encanten els reptes, per això oferim l’espectacle “Una festa de colors”,
inspirat en el famós i conegut Holi de l’Índia. Aquest espectacle es pot incloure dins de qualsevol dels
nostres formats i festes de l’escuma.
Tots els productes que s’utilitzen tenen certificat CE, són totalment naturals i no contenen productes
químics ni gluten (farina de blat de moro, sal i colorant alimentari natural). Preu: Consultar

2. Tallers.
Els Atrapasomnis oferim la possibilitat de realitzar tallers de pintar cares, bombolles de sabó gegants,
confecció d’atrapasomnis i xapes/imant personalitzades.

3. Més informació:
Tots els nostres espectacles estan pensats i dissenyats per tal de poder ser adaptats a qualsevol espai i edat. A més a més, tots els espectacles parteixen d’uns valors pedagògics per tal de fomentar
l’educació a través del lleure i transmetre valors com la cooperació, l’empatia i el respecte.

Per a més informació:
www.elsatrapasomnis.cat
info@elsatrapasomnis.cat
www.facebook.com/els.atrapasomnis
https://twitter.com/elsatrapasomnis
o trucant al 620 689 664 Jordi

Els Atrapasomnis
Companyia d´espectacles infantils i familiars
620 689 664 (Jordi)
elsatrapasomnis@gmail.com

