
NOTA DE PREMSA  
 

 
 

27, 28, 29 i 30 de juny. 1 y 2 de juliol al Teatre Victòria de Barcelona 

 

14 ÚNIQUES FUNCIONS 

 

El Teatre Victòria i Dàmaris Gelabert celebren el final de curs amb 

els més menuts amb “Comença l’estiu!”, un espectacle per a tota la 

família amb 13 artistes a l’escenari 

 

MATERIAL DE PREMSA, AQUÍ 

COMENÇA L’ESTIU! 
27, 28, 29 i 30 de juny, 1 i 2 de juliol al Teatre Victòria de Barcelona 

 
DÀMARIS GELABERT, la compositora, cantant, pedagoga i musicoterapeuta s'ha convertit en els 

darrers anys en el referent infantil musical per excel·lència. Les seves cançons es reprodueixen 

diàriament a escoles on nens i nenes les canten i les gaudeixen. 

 
Comença l’estiu! és el nou concert-espectacle de la Dàmaris, acompanyada per la Caterina 

Cuspinera (Bon dia!), la Lola Call (Qui sóc jo?), l'actor David Cuspinera (Charles Chaplin), 6 músics i 

3 coristes. 

Un total de 13 artistes a l'escenari! 
 
Un concert fresc i ple de ritme perquè tota la família pugui cantar i gaudir d'aquestes divertides 

cançons que molts nens i nenes canten diàriament a casa i a l'escola. Farem un repàs pel repertori 

més popular de la Dàmaris: Bon dia!, Els dies de la setmana, L'abecedari, Qui sóc jo?, Tu, i els 

temes dels nous videoclips Comença l’estiu!, Anem a la piscina, Els mesos de l'any, Sóc ric!, Fruites 

i verdures, etc. 

http://comedia.cat/ca/comediateca/damarisgelabert


NOTA DE PREMSA  
 

 
 

 
14 únics concerts de l’estiu!!  

 

Fitxa artística 
 
Veu principal: Dàmaris Gelabert 
Actrius: Lola Call Castells i Caterina Cuspinera Masclans  
Actor: David Cuspinera 
Veus coristes: Anila Padrós i Montagut, Cristina Ferrero Celaya, i Laia Martínez Gelabert  
Piano i teclats: Àlex Martínez 
Guitarres: Adrià Martínez 
Baix i contrabaix: Dimas Corbera  
Bateria: Coqui Castells 
Saxo tenor: Francesc Vidal Trompeta: Gregori Hollis 
Producció i direcció musical: Àlex Martínez 
Direcció escènica: Francesca Masclans, David Cuspinera i Àlex Martínez  
Coreografies: Cristina Molina 
Tècnic de so: Joaquim Puigtió i Oriol Jornet Aguareles  
Tècnic de llums: Adrià Gómez Suau 
Escenografia: Taller d'Escenografia Castells  
Maquillatge i perruqueria: Júlia Ramírez 
Coordinació, gestió i management: Tot Sona Records S.L 

 

 
DÀMARIS GELABERT 
 
Dàmaris Gelabert ha enregistrat tretze discos i més de 180 cançons. Aquest extens bagatge fa que la 
pedagoga, musicoterapeuta i autora vallesana acumuli un repertori ple d'èxits per als més menuts. 
Llicenciada en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, és especialista en 
Musicoteràpia i graduada amb honors pel Berklee College of Music de Boston. Gelabert és, a més, la 
creadora del Mètode Totsona d'estimulació musical a l'etapa 0-6 i és pionera a Espanya amb les 
Cançons Personalitzades. 
 
Amb una manera pròpia d'entendre l'estimulació musical i amb una base sòlida de musicoteràpia, 
Gelabert ha creat el 'Mètode Totsona', que es fonamenta en la cançó i en la necessitat d'entendre la 
música com el primer llenguatge de l'infant. A més, és formadora i assessora d'aquest programa en 
diferents escoles d'educació infantil de Catalunya. Les seves cançons projecten valors i estimulació 
vers la música gràcies a les seves lletres i unes melodies fàcilment enganxoses que s'han popularitzat 
entres les escoles i les famílies amb els nens i nenes com a protagonistes. Una recepta infal·lible per 
fomentar l'amor per la música i la cançó des de ben petits. 

 

 
Horaris 

 
27, 28, 29 i 30* de juny: dues sessions 16:30h i 

19:00h 1 de juliol: 12:00h, 16:30h i 19:00h 

2 de juliol: 10:00h, 12:30h i 17:30h 

 
*  Concerts del 30 de juny accessibles en llengua de signes. 

 
Preus 

 
A partir de 10 € 

Els menors d'un any no paguen 

entrada Durada: 60 minuts 

 
Edat recomanada: d'1 a 9 anys 

(aproximadament) Espectacle en català 



NOTA DE PREMSA  
 

 
 

 
Dàmaris Gelabert a internet 

 
Facebook 

https://business.facebook.com/damarisg

elabert/ 

 
YouTub

e Canal: 

https://www.youtube.com/user/damarisgelabert 
 

Espot1: 

https://www.youtube.com/watch?v=CCjjKFOaAd

I 

 
Espot2: 

https://business.facebook.com/damarisgelabert/videos/12974882003

28377/ 

 

 

Videoclip Comença l’estiu! 

https://youtu.be/d3NWWRsgO3k 
 

Twiter 

https://twitter.com/damarisgelabert 

 
Instagram 

https://www.instagram.com/damarisgelabert/ 
 

Enllaç per a imatges en qualitat: 

https://www.dropbox.com/sh/g6ltwtlrlcq5r56/AABLBKskbFIsSPgmlaXi0vxwa?dl=0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVEI DE PREMSA 
COMÈDIA. COMUNICACIÓ & MEDIA 

Marc Gall/ Marta Solé 
932 95 56 34 / 654 066 510 

msole@comedianet.com 
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