La Dàmaris

Un concert
inoblidable per
gaudir en família

EN CONCERT!
Sinopsis

Un concert amb els temes més populars de la Dàmaris (Bon dia, Els dies de la setmana, Qui sóc jo? etc.) en
aquesta ocasió acompanyada per músics i coristes. Un concert ple de ritme perquè tota la família pugui cantar,
ballar i gaudir d’aquestes divertides cançons que molts nens i nenes canten diàriament a casa i a l’escola.
Els seus temes tenen un alt contingut pedagògic, de projecció de valors i estimulació vers la música gràcies a
les seves lletres i unes melodies fàcilment enganxoses que s’han popularitzat per les escoles i famílies amb els
més menuts com a protagonistes. Una recepta infallible per acostar l’amor a la música de ben petits.

Dàmaris
“No La
canto
perquè sóc feliç, sóc feliç perquè canto”  Filòsof i psicòleg William James.
Estic totalment d’acord amb aquesta afirmació. Així ho sento i així ho vull compartir amb vosaltres. Cantar ens
fa sentir bé, i una de les raons és que quan cantem alliberem endorfines, les hormones de la felicitat. Les
cançons enriqueixen la vida dels infants, ens ajuden a comunicarnos, a transmetre aprenentatges, valors i
emocions. En els concerts, gaudim veient nens, nenes, pares, mares, avis, àvies, tiets, tietes… cantant amb
nosaltres. Són molts els beneficis que ens aporta el fet de cantar, però aquests es multipliquen quan cantem
junts, quan cantem en família. L’experiència d’aquest concert ens dóna l’oportunitat de viure de ben a prop els
efectes positius de cantar junts; ens fa feliços, ens ajuda a créixer, ens uneix, ens fa viure emocions i sobretot
suposa un moment únic per reforçar els vincles afectius. Quan cantem generem moments tan significatius que
segurament quedaran instaurats en la memòria dels nostres infants tota la vida. Us puc assegurar, abans de
començar, que aquest concert aquí, a casa i en família, acompanyada d’una excel·lent companyia, també
romandrà per sempre en la meva memòria. Només em queda desitjarvos que…… CANTEU!
Dàmaris Gelabert

Biografia
Dàmaris Gelabert
Pedagoga, musicoterapeuta, autora i cantant de cançons infantils. És llicenciada en Filosofia i Ciències de
l’Educació per la Universitat de Barcelona, especialista en Musicoteràpia i graduada amb honors pel Berklee
College of Music de Boston (E.E.U.U.). Educadora de massatge infantil, creadora del mètode Totsona
d’Estimulació Musical a l’etapa 06 i pionera a Espanya deCançons
les Cançons
Personalitzades
per
gaudir i aprendre
Després de tornar dels E.E.U.U, les ganes de posar a l’abast de mestres, pares i nens unes cançons i una
manera de fer que estava convençuda que funcionaria, van animar a Dàmaris, junt amb el músic Àlex
Martínez, a crear el segell discogràfic: Totsona Records. Des del seu primer disc Totsona!, un referent per
l’educació musical al nostre país, Dàmaris Gelabert ha escrit més de 150 cançons, la major part d’elles,
editades en els seus 13 discos.
És professora en el Màster de Musicoteràpia a l’ESMUC i a l’ Escola Universitària Gimbernat. Imparteix
xerrades, cursos i seminaris a diferents universitats, escoles i centres de formació. Combina la docència amb
concerts, audicions i espectacles per a nens, famílies i escoles.
L’any 2012 inaugura l’Espai Totsona situat a Cardedeu (Barcelona) a on es troben les oficines de Totsona i a
on imparteix tallers i cursos per infants (06 anys) i les seves famílies junt amb cursos per mestres, educadors i
tots aquells interessats en el món de la música i la primera infància.
Els seus temes tenen un alt contingut pedagògic, de projecció de valors i estimulació vers la música gràcies a
les seves lletres i unes melodies fàcilment enganxoses que s’han popularitzat per les escoles i famílies amb
els més menuts com a protagonistes. Una recepta infallible per acostar l’amor a la música de ben petits.

