
 

 
 
Dàmaris Gelabert exhaureix les entrades de les dues actuacions d’aquest 

dissabte al Centre Cultural Terrassa 
 
La cantant, pedagoga i musicoterapeuta Dàmaris Gelabert s’ha convertit en els darrers            
anys en el referent infantil musical per excel·lència i la seva actuació al Centre Cultural               
Terrassa ha estat rebuda amb molt entusiasme, des de fa setmanes les entrades ja estan               
exhaurides. L’espectacle tindrà lloc en dues sessions, a les 16h i a les 18’30h. 
 
Les cançons de la Dàmaris es reprodueixen diàriament a les escoles i a les cases, on nens                 
i nenes les canten i les gaudeixen. En aquesta ocasió, la coneguda pedagoga estarà              
acompanyada a l’escenari de músics i coristes. L’experiència d’aquest concert dóna           
l’oportunitat de viure els efectes positius de cantar junts i en família. 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 16 discos i 2 DVDs. 
 
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.).             
Gelabert també és educadora de massatge infantil, creadora del mètode Totsona           
d’Estimulació Musical a l’etapa 0-6 i pionera a Espanya de les Cançons Personalitzades.  
 
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.              
Cançons que es canten a diari dins de l’àmbit escolar i familiar pel seu contingut               
pedagògic útil en la formació d’hàbits i rutines, d’ensenyaments bàsics i de valors             
educatius.  
 
Amb una manera pròpia d’entendre l’estimulació musical i amb una base           
musicoterapèutica 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. També és            
formadora i assessora d’aquest programa en diferents Escoles d’Educació Infantil de           
Catalunya. És professora en el Màster de Musicoteràpia a l’ESMUC i a l’Escola             
Universitària Gimbernat.  
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Imparteix xerrades, cursos i seminaris a diferents universitats, escoles i centres de            
formació. Combina la docència amb concerts, audicions, tallers i espectacles per a nens,             
famílies i escoles. 
 
 
Fitxa artística 
 
Veu principal: Dàmaris Gelabert 
Veus coristes: Anil·la Padrós i Montagut i Cristina Ferrero Celaya 
Piano: Àlex Martínez 
Guitarra: Adrià Martínez 
Baix: Dimas Corbera 
Bateria: Coqui Castells 
Tècnic de so: Oriol Jornet Aguareles 
Tècnic de llums: Adrià Gomez Suau 
Coordinació, gestió i management: Totsona Records S.L  
Durada: 60 minuts 
 
 
Les dades:  
 
Dàmaris Gelabert 
Dissabte, 5 de maig 
Funcions: 16h i 18’30h 
Preu: 10-15e ENTRADES EXHAURIDES 
Més info: http://www.fundacioct.cat/programacio/damaris-gelabert/ 
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