
  Activitat per a festes populars als pobles de Mallorca

   PROJECCIÓ

Rondalles a la fresca  és un espectacle literi, musical i visual dirigit per Joan 
Bibiloni a partir de les Rondalles Mallorquines.

Aquesta “contada" de Rondalles a la fresca és definitivament una activitat dinàmica i atractiva 
tant pel públic infantil com l’adult. 

Els dibuixos animats i el to de la narrativa fan, així com l'aparició de tots els personatges, que 
aquesta projecció tenguí un valor  afegit  hipnòtic que aconsegueix captar l'atenció de tot el 
públic, fins i tot els més menuts, que encara no tenen un criteri per seguir la rondalla però sí, 
se queden amb el to i els dibuixos. Una forma lúdica de donar a conèixer aquest llegat tan 
important que forma part de la tradició oral de la nostra cultura.

Tot afegit a l’enorme poder que tenen aquestes històries tan importants en la nostra tradició 
literària  i  cultural,  per la seva riquesa lèxica i  temàtica entre molts d’altres valors,  doten a 
aquesta activitat d’un alt contingut educatiu amb moltes possibilitats de treball complementari.

            ÉS AFERRA-PILLA!

JOAN BIBILONI
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   Especificacions

Duració de cada projecció: uns 50 minuts

Necessitats de llum: Aquesta activitat necessita de poca llum al moment de la projecció
             per el que convé convocar, com a mínim, a primera hora de la nit 

Projecció: Se projectaran quatre rondalles en dibuixos animats. 
Les rondalles del volum 1 son: l'amor de les tres taronges, es ca d'en Bua i es moix d'en Pejulí, 
la flor romanial i ous de somera. Darrera de cada rondalla apareixerà la cançó inspirada en la 
rondalla i que també estarà animada i amb amb la lletra escrita a la pantalla.
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Les rondalles del volum 2 son: en Joanet de sa gerra, es ciurons que tornaren minyons,
sa muleta de plata, tres al·lotes fines. Darrera de cada rondalla apareixerà la cançó inspirada 
en la rondalla i que també estarà animada i amb amb la lletra escrita a la pantalla.
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Les rondalles del volum 3 son: en Gosti Lladre, sa rondalla d'en Vit, en Toni Garrigel·lo, 
sa Titina i sa geneta. Darrera de cada rondalla apareixerà la cançó inspirada en la rondalla i  
que també estarà animada i amb amb la lletra escrita a la pantalla.

    

                         

                          

                    Producció:  Les tres taronges/Satie Produccions Audiovisuals 

 satieprod@gmail.com 
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VIDEOS             cliqueu per veure’ls

Joan Bibiloni  - “L’amor de les tres taronges”
Joan Bibiloni   - “En Joanet de sa gerra”

mailto:angel%40manangelment.com?subject=dosier
https://www.youtube.com/watch?v=Vt3TJ0gGjf0&list=PLAPTDGp3kT2QouAJdM_aIG61hOMwuVYWh&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=HpUiH5Iwf5Y&list=PLAPTDGp3kT2QouAJdM_aIG61hOMwuVYWh&index=7&t=0s

