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L’espectacle: 

Ba Ba Bach! és un espectacle familiar per a tots els públics. A través de diferents peces del 
repertori més popular de J.S. Bach es crea un concert de màxima proximitat, dinàmic i 
sensible, amb 3 músics en escena que interpreten, canten i ballen en rigorós directe. 

Visualment és un espectacle que es fonamenta en el contrast tant a nivell de llum i foscor, 
com a nivell musical.  

 



Sinopsi 

Ba Ba Bach! És un espectacle de la Cia Com Sona pensat i dissenyat per a tots els públics, 
on la música és la protagonista a través del so, els Instruments, les vocalitzacions i les 
inflexions de la veu.  

Un espectacle sense text, inspirat en melodies de J.S. Bach.  
Senzill, tendre i proper. 

A través de la llum i el so, tres músics creen una atmòsfera màgica per als infants. 
Ba Ba Bach! És un espectacle de màxima proximitat, on peTts i grans podran gaudir de la 
música interpretada. 



Caracterís3ques de l’espectacle 

Aquest espectacle idealment es pot fer centrat i amb el públic col·locat a 3 bandes (centre, 
dreta i esquerra). També és possible adaptar-lo per tal que es pugui fer a la italiana. 

La sala on es realitzi l’espectacle ha de poder tenir opció de fer foscor i ha d’estar 
mínimament equipada a nivell de so i llums. 

La Cia prefereix no sonoritzar amb microfonia l’espectacle per tal que tot soni més natural, 
tot I que en funció de les caracterísTques de l’espai escènic i la sala, així com el màxim 
d’aforament previst, es pot fer sense problema. 

Durada de l’espectacle: 45 minuts 

Es poden realitzar fins a 2 sessions diferents el mateix dia 



 

Fitxa ar:s3ca 

Producció: Cia Com Sona 

Direcció: Cia Com Sona 

Intèrprets: 

Oriol Aguilar: Contrabaix, guitarra, flauta travessera, ukelele i veu 
Marçal Ayats: violoncel, percussió i veu 
Elena Pereta: veu 

Llums i so: Sergi Felipe 



Fitxa tècnica 

Dimensions i caracterís7ques de l’espai escènic: 
Escenari de 8 metres d’ample per 8 de fons (ajustable fins a 5 x 4) 
 
Dies de muntatge: 1 
Hores necessàries per a muntatge: 2 hores abans de l’hora de l’actuació 
  
Microfonia i sonorització de l’espectacle: 
 
Ba Ba Bach!  és una producció on els músics actuen i es mouen molt sobre l’escenari. És 
per això, que l’espectacle i la companyia compta amb una microfonia inalàmbrica molt 
específica i sofisTcada per tal que el concert soni perfecte en el cas que calgui sonoritzar. 

- En el cas que calgui sonoritzar es requereixen 7 canals per la microfonia i una taula amb 
Phantom. 

 

 



Pla de Llums (màxims) 





