1 Quando eu Nasci		

12’54’’

música de Simão Costa
história de Isabel Martins
interpretação de Ágata Mandillo
encomenda do Ecomuseu Municipal do Seixal

2 A Velha e o Ladrão		

05’39’’
música de Sérgio Pelágio
conto tradicional adaptação de António Torrado
interpretação: Rosinda Costa
encomenda da Miso Music Portugal

3 Uma Mesa é uma Mesa. Será?

06’42

música de José Luis Ferreira
história de Isabel Martins
interpretação de Ana Mandillo

encomenda da Miso Music Portugal

4 Nuno e os Monstros		

música de Isabel Soveral
história de Ágata Mandillo
interpretação de Rosinda Costa
encomenda da Miso Music Portugal

09’16’’
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CONTOS CONTADOS COM SOM Vol.II

sic Por

Ouvir duplamente uma história, ouvir o sentido da palavra com a ajuda
do som, pôr a imaginação a voar com a música. O narrador conta a
história, o compositor revela a narrativa com sons. A música viaja no
espaço, envolve as crianças, reporta-as para um imaginário que se
constrói a partir dos sons, livre do condicionalismo da imagem, um
lugar de todos os possíveis onde a realidade é outra, onde tudo se
transforma, onde tudo se revela.
Pensado para crianças do ensino primário, Contos Contados Com Som
pelo Teatro Electroacústico propõe uma maneira inovadora e rica de
contar uma história. Os sons e a música sugerem sem condicionar
imaginários múltiplos, completam o sentido semântico das palavras
e permitem ver mais além... voar talvez! O som espacializado por
uma pequena “orquestra de altifalantes” disposta em torno do público,
proporciona uma envolvência e uma experiência sensorial única.
Contos Contados Com Som pelo Teatro Electroacústico propõe-se
apresentar num único espectáculo, um conjunto de histórias diversas
de autores tão emblemáticos como Andersen e os irmãos Grimm,
passando por autores de literatura infantil portuguesa, entre os quais
autores de renome por um lado e jovens escritores com histórias
inéditas por outro. O que as ligam entre si, e de formas diversas,
é a possibilidade de se transformarem através da música e da
sonorização que cada compositor inventou para cada uma delas.
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