
 
 

Nota de premsa 

 
SonarKids torna aquest Nadal a 

CosmoCaixa Barcelona amb 5 dies 
de música, disseny i il·lustració 

 
• SonarKids serà l’activitat estrella d’aquest Nadal a CosmoCaixa 

Barcelona. Aquesta nova edició del festival de Sónar per a infants i 
pares se celebrarà els dies 27 i 28 de desembre de 2014, i el 2, 3 i 4 
de gener de 2015. En total, seran cinc dies de música i 
experimentació creativa per gaudir en família repartits en dos caps 
de setmana consecutius. 
 

• La programació estarà protagonitzada pel show de pop electrònic 
del trio franco-japonès Kumisho i per un taller de disseny de 
màscares dirigit per Shoboshobo en què els assistents podran 
endinsar-se en el món de la il·lustració i dissenyar les seves 
pròpies creacions per utilitzar-les al show de Kumisho. 

 

 
Barcelona, 19 de desembre de 2014. SonarKids torna a CosmoCaixa 
Barcelona els propers dies 27 i 28 de desembre de 2014, i 2, 3 i 4 de gener 
de 2015. I ho fa amb el trio franco-japonès de pop electrònic Kumisho, que 
presentaran un espectacle ple de música, llum i suggeridors efectes visuals 
pensat per als més petits de la casa i els seus pares. Es podrà gaudir del 
show dues vegades al dia, a les 13 h i a les 17 h.  
 
L’actuació de Kumisho combinarà música i projeccions en directe. Està ideada i 
interpretada per la cantant i teclista japonesa Kumisolo i l’artista i creador 
visual francès Shoboshobo, acompanyats a l’escenari pel guitarrista Romain 
Romanovski. 
 
L’espectacle és una combinació perfecta entre la veu i els teclats dolços de 
Kumisolo, els videoclips del grup basats en les il·lustracions acolorides i 
imaginatives de Shoboshobo (que es projecten tant a les pantalles com sobre 
el vestit de Kumisolo), i els apunts melòdics de Romanovski, el guitarrista robot. 
 



Però, a més de l’espectacle, Kumisho també proposa per a SonarKids a 
CosmoCaixa un taller de disseny de màscares, per involucrar els infants i els 
pares i aprendre a jugar de manera creativa, que tindrà lloc cada dia a les 11, 
12, 15 i 16 h. 
 
KUMISHO: EL SORPRENENT SHOW DE KUMISOLO + SHOBOSHOBO + 
ROMAIN ROMANOVSKI 
 
Kumisho ofereix un espectacle tecnològic que combina música, il·lustració i 
animació. Durant uns 40 minuts, s’intercalen moments lents i tendres amb parts 
més dinàmiques i enèrgiques. 
 
A la primera part de l’espectacle, les projeccions no només tenen lloc sobre la 
pantalla principal, sinó també sobre el vestit de Kumisolo, la cantant. 
L’espectacle està pensat per a infants de diferents edats a partir de 4 anys, i en 
diversos moments se’ls convida a participar-hi. 
 
Kumisolo, la cantant principal de Kumisho, barreja sons de teclat electrònic 
amb tendres melodies cantades amb una veu fràgil i efímera. Acompanyant 
aquestes cançons interpretades en francès, japonès i anglès, l’artista visual 
Shoboshobo presenta un món de monstres d’anatomies gargotejades que 
viuen en paisatges geomètrics. El guitarrista Romain Romanovski, el tercer del 
trio, dóna un toc rocker al show amb els seus solos de guitarra. 
 
KUMISOLO 
Abans de convertir-se en Kumisolo, Kumi va néixer al Japó. D’adolescent, va 
veure una pel·lícula de Jean-Luc Godard amb Anna Karina i es va dir a ella 
mateixa: «París, aquí és on vull viure!». Una vegada a París, va assistir a una 
escola de cinema per entendre millor la Nouvelle Vague. Però Kumi no va anar 
sola a París. També es va endur tota la música que tenia al cap, i es va 
convertir en membre de l’electritzant grup de pop Konki Duet, en què barrejava 
i rebarrejava japonès, francès i anglès. Més endavant, Kumi va crear 
l’espectacle en solitari de Kumisolo, amb música enganxosa inspirada en tota 
mena d’estils, des de Bob Dylan fins a Elli et Jacno. 
MÚSICA: https://soundcloud.com/kumisolo  
WEB: http://kumisolo.fr/  
http://kumisolo.com  
 
SHOBOSHOBO 
Shoboshobo és Mehdi Hercberg, artista parisenc el treball del qual consisteix 
en una àmplia gamma de projectes, que inclouen la il·lustració, el disseny de 
roba, la música i edicions impreses. La seva obra gràfica se centra 
principalment en monstres i criatures estranyes, de caràcter pop, aterridor i, de 
vegades, tendre. Ha actuat i exposat a diversos països (Japó, Estats Units, 



Regne Unit, Canadà, Holanda, Alemanya, Espanya, França, Itàlia, Suècia, 
Argentina, etc.). 
WEB: http://www.shoboshobo.com  
 
ROMAIN ROMANOVSKI 
Romain és un virtuós heroi de la guitarra i el responsable dels arranjaments 
musicals de Kumisolo.  
 
VIDEOCLIPS DE KUMISHO  
http://www.youtube.com/watch?v=5FoeVxeS7IQ  
http://www.youtube.com/watch?v=Xy6L9RCpQo8  
http://www.youtube.com/watch?v=ooBwHICIW3g  
http://www.youtube.com/watch?v=fEnI6C3r6XI  
http://www.youtube.com/watch?v=e8KgqjDmdBU  
 
 
QUÈ ÉS SONARKIDS? 
 
SonarKids és la proposta d’oci familiar, concebuda per Sónar, per desenvolupar 
activitats, esdeveniments i productes culturals destinats a infants i pares. 
SonarKids adapta al discurs familiar la filosofia i l’esperit de Sónar, una marca 
de qualitat de referència internacional en activitats culturals lligades a les noves 
tecnologies i la creació artística d’avantguarda. 
 
Música i tecnologia són els puntals bàsics d’aquesta proposta cultural, lúdica i 
pedagògica. SonarKids es fonamenta en l’originalitat i la innovació per crear 
continguts que fomentin entre els més petits l’interès per descobrir nous 
estímuls. Així mateix, promou la conducta creativa a través de propostes i 
contextos enriquidors que afavoreixen la interactivitat entre els infants i els 
pares. 
 
SonarKids està pensat perquè petits i grans aprenguin gaudint de la música, 
l’art i la tecnologia d’una manera original i innovadora; concebut per a una 
generació de pares i mares que volen compartir amb els seus fills una manera 
de viure el temps lliure. Uns pares i unes mares que busquen la fórmula per 
compaginar les seves vides amb les dels seus fills i compartir aficions, que van 
a concerts i a exposicions, que viatgen… I que volen gaudir de tot això amb els 
seus fills. 
 
SonarKids va néixer el 2009 com un festival de música i experiències creatives 
per a infants i pares. Des de llavors, ha anat canviant de format per adaptar-se 
a diferents propostes artístiques i espais —des d’un museu fins a una platja—, 
sempre amb el referent de la música i la tecnologia com a puntals bàsics. 
 



 

SonarKids CosmoCaixa  
 
Dies: 27 i 28 de desembre de 2014, i 2, 3 i 4 de gener de 2015 
C/ d’Isaac Newton, 26. Barcelona  
Tel. 93 212 60 50 
 
Horaris: 
Les dues activitats SonarKids 2014 a CosmoCaixa Barcelona es 
desenvoluparan cada dia a diferents espais amb capacitats limitades, per la 
qual cosa és necessari haver adquirit l’entrada de l’activitat per poder gaudir de 
les propostes i tenir l’oportunitat de tocar, experimentar i interactuar. 
 
Taller de disseny de màscares japoneses amb SHOBOSHOBO  
Entresolat Planta -5 
Sessions a les 11.00, 12.00, 15.00 i 16.00 h 
 
Show de KUMISHO  
Auditori 
Sessions a les 13.00 i a las 17.00 h 
 
Nota: Amb les entrades a les activitats de SonarKids tindràs entrada lliure a 
CosmoCaixa (de 10.00 a 20.00 h). 
  
Preus: 
     Adults   Infants   Entrada 
Museu 
Espectacle de Kumisho 6,00 €   6,00 €   Inclosa 
Taller de màscares   0 € (acompanyants) 4,00 €   Inclosa 
 
Clients de ”la Caixa”: 50 % de descompte 
Informació: 902 223 040  
Venda d’entrades en línia: CosmoCaixa.com/agenda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Més informació:  

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Irene Roch 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.org 
 
Departament de Comunicació de Sónar  
Gustavo Sánchez  933 208 163 /  618 396 608 / gustavo@sonar.es  
www.sonarkids.com  
 
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 

 

 
 


