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I!entranyable famlia creada idistribUidaen DVD
per Essential Minds cobra vida al teatre en un
musical en catala iangles al pur estil Broadway per a
infants de 3 a 7 anys, adaptat idirigitper AngelLlacer
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ei-
xeu. EIs que els eo-
neixen no llegeixen
diaris! A més, no es

. tracta d'una niulti-
. nacional del comic! EIs ki-kids

són els protagonistes d'unes his-
tories animades amb assessoria

pedagogica, ~ades a nens de
3 a 7 anys. Cada histOria es mou
al voltant d'un ofici i familiaritza

els menuts amb el món en que
hauran d'aprendre aviure. Des-
cobreixen que el bomber ajuda
els altres, que el carter treballa
plogui o nevi, que el metge és ca-

rinyós amb els malalts i molt
educat... La característica més
insolita és que els ki-kids parlen
amb tota naturalitat angles i ca-
tala. Són, doncs, un potencial
pedagogic excel.lent, perque
estan pensats per estimular la
memoria, per divertir, per emo-
cionar, i perque els menuts es fa-
miliaritzin, en aquesta edat en
que ho ernmagatzemen tot, amb
una llengua que els sera impres-
cindible en el futuro

Ara, la seva creadora, Roser
Pujol, elsha aconseguit portar al
teatre: "Un somni fet realitat",

'1

diu. Sota la direcció de l'Ángel
Uacer n 'ha sortit un espectacle
preciós, pIe devida, color, músi-
ca i ball. Un autentic regal de fes-
tes que es pot veure al Teatre
Condal de Barcelona en horari
familiar econsulteu cartelleres).

Us el recomanemmolt since-

rament. Busqueu unmenut que

us acompanyiper si no enteneu

alguna cosa. 1us els podreu em-
portar a casa, no només enDVD:

la girafa Kukie va per les cases a

jugar amb els nens, sobretot els

que tenen necessitats especials.
Inf.: www.ki.kids.com. 4!)

ELS KI-KlDS QUE S'HAN TORNAT

NENS són: 1 Jaime Puerta.

S'amaga dins la jirafa Kukie.2
Nerea de Miguel és la Kia, la que
només parla angles. 3 Guillem
Alba es fica en tots els papers deis
oficis: el carter. el bomber. el
metge... 4 LaiaPirófa de Pekas,la
que sempre esta a la Lluna! 5
Ramon Pujol interpreta Kio,
I'amiguet de la Kia.6 Pablo Derqui
és Mr.K,un vell conegut deis nens,
perque als DVDstambé interpreta
un personatge de cam iossos.
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~n a l'escenari
ROSER PUJOL: LA MARE

Un bon dia va deixar la

feina per fundar Essential

Minds, una empresa

especialitzada en eines
lúdiques per a I'educació.

"Volia fer alguna cosa per
ensenyar als nens valors

una mica oblidats per la
societat". Darrere els ki-

kids hi ha una revista, una

web amb consells, un

club de pares... Un treball

permanent per ajudar a

créixer. Sobre I'origen del
nom, diu: "Kiki va ser la

primera paraula que va
pronunciar la meva filla.

Després vaig saber que
ki, en japones, vol dir

energia, for~a... Com que

kid és nen en angles, els
ki-kids són nens vitals,

amb energia" Fins ara
han existít només en clau
d'animats: "El teatre és

magic, fa que al nen Ii
surtí la seva actitud més

noble". Per als bebes,
Essencial Minds ha creat

els CD Baby Einstein.
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