
Concerts 
familiars

Concerts 
escolars

Conferència 
amb il·lustracions musicals

T’agradaria sentir un orgue de tubs? 
Vols descobrir-ne les curiositats?

Vine als nostres concerts didàctics, 
dins el marc incomparable de 
Can Balaguer, i descobriràs dos 
espectacles familiars on un narrador, 
la música en directe de l’orgue 
Walcker i divertides projeccions van 
de la mà. La nostra primera proposta, 
titulada Del circ romà fins al cinema, 
està basada en un divertit recorregut 
per la història del repertori per a 
orgue amb l’audició d’exemples 
musicals interpretats en directe i 
una participació activa del públic. 
La segona proposta, titulada Saps 
com funciona un orgue? es basa 
en el coneixement del sistema de 

El músic Josep Balaguer i el seu 
orgue Walcker

Activitat basada en una conferència 
que realitzarà un recorregut pel 
context sociocultural i musical per 
Palma a la frontissa dels segles XIX 
i XX, seguint la biografia del músic 
i fomentador de les arts Josep 
Balaguer i la història de l’orgue 
Walcker. Es realitzaran audicions 
musicals a manera d’il·lustracions 
musicals.
L’activitat estarà dirigida per Eugènia 
Gallego, doctora en l’especialitat 
de Música i Societat i docent de 
Musicologia del Conservatori Superior.

Amb tots, l’increïble orgue Walcker!!!!

Dates i hora 

producció del so de l’orgue Walcker i 
inclourà una petita activitat manual 
per a descobrir com funciona el 
so mitjançant el nostre “tub sonor” 
casolà. 
Aquestes dues propostes didàctiques 
estan dissenyades per un equip de 
musicòlegs i docents de música, que 
han posat especial esment a crear 
espectacles que engresquin tots els 
membres de la família, sobretot els 
més petits, fomentant l’interès per la 
música a partir d’una escolta activa i 
participativa, així com l’adquisició de 
nous coneixements sobre el nostre 
patrimoni musical. 

2   Concert familiar 
SAPS COM FUNCIONA UN ORGUE?

Diumenge 28 d’octubre a les 12 h.
Dissabte 10 de novembre a les 18 h.
Diumenge 11 de novembre a les 12.

Can Balaguer

Can Balaguer

Can Balaguer

Dates i hora
 
Dissabte 27 d’octubre a les 18 h

 1   Concert familiar 
DEL CIRC ROMÀ FINS AL CINEMA

Dissabte 29 de setembre a les 18 h.
Diumenge 30 de setembre a les 12 h.
Dissabte 6 d’octubre a les 18 h.
Diumenge 7 d’octubre a les 12 h.

Dates 

Els dilluns a partir del 15 d’octubre

Contacte 
  Eugenia Gallego

  616984555 
  produccio@casmusic.eu

Prèvia reserva al correu electrònic: 
produccio@casmusic.eu

Prèvia reserva al correu electrònic: 
produccio@casmusic.eu

Gratuït

Gratuït

5

55 minuts

55 minuts

Català

Català

Català

A partir de 

A partir de 
14 anys

6 anys



Amb 
vosaltres,
l’increïble
Orgue
Walcker!

Cicle

Can Balaguer

@canbalaguer


