
LES SONOHISTöRIES D'EN FIL I EN FLUT

En Fil i en Flut són dos músics molt especials,

per què ens porten un munt d'instruments  de

tot  arreu,  i  a  més,  els  saben fer  sonar  tots.

Instruments  que  es  bufen,  que  es  freguen,

que  es  pincen,  que  es  percudeixen...  Ens

explicaràn la història de cada instrument, d'on

ha sortit, d'on l'han portat, com es fa perquè

soni...  Un  viatge  imaginari  a  través  del  so

d'instruments fantàstics. 

Descripció:

Les Sonohistöries d'en Fil i en Flut és una  audició/concert  convertit en un  divertimento

musical ple de gags, músiques i instruments d'arreu, realitzat en format de duet. 

En Fil (veu, cordes i percussions) i en Flut (veu, vents i percussions)  ens faran viatjar

amb les seves anècdotes, els seus contes sonors i sobretot cançons i músiques, a través

de mars i oceans, deserts i muntanyes... Instruments de sons sorprenents i músiques de

terres llunyanes i no tan llunyanes ens mostraran les seves històries i especials anècdotes.

Objectius:

- Tots els objectius implícits en un concert musical:  agafar gust per la música, aprendre a

escoltar i a distingir diferents timbres i músiques, tenir l'actitud correcta d'escolta i respecte

per la música, els músics i els/les companys/es, despertar la curiositat envers la música i el

fet sonor, etc.

- Conèixer els instruments representatius de diferents indrets i cultures, així com els seu

origen i les seves característiques principals.

- Conèixer països i regions del món a partir dels seus instruments i el seu so.

-  Interioritzar  i  discriminar  els  diferents  instruments  segons  el  seu  so  i  les  seves

característiques.

- Conèixer a quina familia pertany cada instrument.

- Fomentar el coneixement i l'interés per per la pròpia i per altres cultures.

- Passar-ho molt bé: cantar, ballar, riure...



Continguts:

-  Audició/concert  amb  instruments  i  músiques

d'arreu. 

-  Tots  els  instruments especificats  en  l'apartat

“Els Instruments d'en Fil i en Flut”.

- Explicació tècnica, adequada a l'edat, de les

característiques i l'origen d'aquests instruments.

- Les families d'instruments: percussió, corda i

vent.

- Comparació d'instruments de la mateixa familia.

-  Conèixer diferents materials amb els  que es construeixen instruments musical:  fusta,

metall, pell d'animal, vegetals, etc.

- La descoberta del fet sonor:  com i perquè els instruments sonen.

 

Metodologia:

- Es tracta d'una audició/petit concert comentat de molt aprop, amb gags còmics, contes i

cançons adequades a l'edat.

-  S'utilitza  la  paraula  i  vocabulari  adequat  a  l'edat  dels  alumnes,  per  tal  d'explicar  els

instruments i la seva historia.

-  Es  fomenta  la  curiositat  a  partir  de  la  sonoritat  especial  i  diferent  de  molts  dels

instruments que es veuràn i s'escoltaràn.

-  S'intenta  partir  d'allò  conegut  per  arribar  a  allò  nou,  per  tal  que  la  comprensió  i  la

interiorització  siguin el  més completes possibles,  així  com utilitzar  conceptes  i  imatges

conegudes per tal de comprendre el que s'explica.

- Els dos músics/actors interactuaran entre ells i amb el públic, a qui demanaran complicitat

i interacció: cantar, fer ritmes, ballar...

- Al final de l'audició, reservem un temps per a preguntes i respostes sobre l'espectacle i

els instruments.



Els Instruments d'en Fil i en Flut: 

Els  nostres  músics  aventurers  s'acompanyen  d'instruments  musicals  de  vent,  corda  i

percussió,  tant  de  les  diferents  cultures  al  voltant  del  Mare Nostrum,  la  resta  d'Àfrica,

Oceania, Àsia, Amèrica i Europa.

- Mediterranis: guitarra, castanyoles del magreb, bouzouki grec, cròtals, bendir, llaüt (àrab 

i aragonès), ney  àrab, derbukha, riqq, cajón flamenco, baglama i cumbus turcs.

- Oceania i Àsia:

-  Austràlia: didgeridú, brunzidor, cargol de mar i sonallers.

-  India: sitar, bansuri, tabla electrònica i tampura.

-  Xina:  hulusi, gongs i bloqs.

          -  Nepal, Tibet, Vietnam i altres: campanes, bols, arpes de boca.

- Europa:

- Centreeuropeus: fujara eslovaca -la flauta més gran del món-, tilinkó -flauta sense

forats del flautista d'Hamelin- low wistle celta i dvinitsa d'Ucraina.

-Àfrica: 

-  Senegal/Mali/Burkina Fasso: djembé, kamale ngoni, udú i kalimba.

- Amèrica: 

- Brasil: berimbau, agogos, xiulet de nas i xiulet de samba.

 Cuba: bongos, claus i cabassa.

 Altres: serra musical.


