
 

 

Cançons per a infants i bestioles 
Una pel·lícula de Linda Hambäck 
Un espectacle musical amb veu en directe 



 

L’experiència 

 

Cançons per a infants i bestioles és una experiència per 
compartir, un moment per descobrir i històries per somiar.  

  
Cançons per a infants i bestioles és un concert.  

  
Cançons per a infants i bestioles és una pel·lícula.  

  
Cançons per a infants i bestioles és l’oportunitat per a pares i 
mares de compartir l’experiència de l’espectacle del cinema per 
primera vegada amb els seus fills i filles.  

  
12 històries animades acompanyades en directe per les cançons 

originals cantades en català o castellà per Elena Tarrats.  



 

La pel·lícula  

 

Cançons per a infants i bestioles és un film animat amb 12 històries 
cantades sobre la vida animal, l’amistat i la complicitat. Una declaració d’amor; la 
relació entre joves i els més grans, i sobre el desig de viure aventures meravelloses i 
fantàstiques. Aquesta és una de les poques produccions que es dirigeix al públic més 
menut, a partir de 2 anys, i als seus pares i mares. Una oportunitat única per 
descobrir el cinema amb els més petits de la casa. Una ocasió especial.  
  
Basat en l’aclamat llibre de Lena Sjöbergs del mateix nom.  
  
Direcció i guió Linda Hambäck 
Guió Marika Heidebäck  
Text i il·lustració Lena Sjöberg  
Música Martin Östergren  
Animació Dockhus Animation  
Productora Linda Hambäck  
Empresa Productora LEE Film  
Durada 30 minuts 
Any d’estrena a Suècia 2014   

Veu de la versió cinematogràfica anglesa i sueca Nina Persson (The Cardigans)  
Veu de la versió cinematogràfica catalana i castellana Cèlia Pallí  
Veu de la versió espectacle en directe Elena Tarrats 
 



 

La cantant  
 

 

Elena Tarrats 

Cantant i actriu des de molt jove, ha treballat en cinema, televisió i teatre, 
especialment teatre musical. 
 
Formada a l’Institut del Teatre, a l’escola Memory i al Taller de Músics, té dos 
discos publicats: Cantos de poeta amb Gelria i MA. El poder de decidir amb Yamini 
T. Prabhu.  
   
Ha fet temporada amb els musicals Mar i cel i Maremar de Dagoll Dagom i també 
ha participat en projectes de petit format com Generació de merda, amb música de 
Gerard Sesé o Tot és fum. L’amor en cinc intents, amb música de Clara Peya. 
 
En teatre destaquen els seus papers a L’ànec salvatge, dirigida per Julio Manrique, 
El llibertí, dirigida per Joan Lluís Bozzo, Joc de miralls, dirigida per Juan Carlos 
Martel o L’avar, dirigida per Josep Maria Mestres. 
 
També ha fet incursions al cinema de la mà de Ventura Pons (Mil cretins) o Dani de 
la Orden (Barcelona, nit d’estiu) i ha participat en televisió, tant en films per a la 
petita pantalla (La Xirgu, dirigida per Sílvia Quer) com en sèries de ficció (Cuéntame 
cómo pasó, de TVE, o Ventdelplà i 39+1, de TV3). 
   

    
 

 



 

La directora 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linda Hambäck  
Linda Hambäck és la fundadora de la companyia LEE Film. Nascuda a Seül, Corea 
del Sud, el 1974, treballa en la indústria del cinema i la televisió des de 1998, 
quan va acabar els seus estudis al Dramatiska Institutet – Universitat de Cine, 
Ràdio, Televisió i Teatre d’Estocolm. 
 
Abans de fundar LEE Film, va produir diversos curts, sèries de televisió i anuncis 
premiats, inclosos Tussilago i Lies de Jonas Odell i la primera pel·lícula sobre el 
personatge Who, dirigida per Jessica Laurén i amb guió i dibuixos d’Stina 
Wirsén.  
També va ser productora de les parts animades del documental guanyador d’un 
Oscar Searching for Sugar Man, dirigit per Malik Bendjelloul.  
 
Des del 2004 es dedica principalment a l’animació. A LEE Film ha desenvolupat 
diferents tasques, primer com a guionista de The Brokiga Films i després com a 
directora del seu primer film, el curt documental Fighting Spirit. La pel·lícula 
animada Cançons per a infants i bestioles (estrenada  el 2014 i codirigida amb 
Marika Heidebäck) també la va produir Hambäck.  
 
Entre altres films que ha produït trobem també els curts de 30 minuts Faust in 
Piteå (1998) i I väntan på bruden (1999) ambdós dirigits per Marcus Olson.  Va 
coproduir el programa de televisió Humorlabbet per a la televisió sueca el 2001 
i va treballar com a productora en línia de programes de televisió com ara 
Pangbulle i Mosquito.  
 
El 2006 va publicar el seu primer llibre de no-ficció, Familjepack, coescrit amb 
Anna Lagerblad i editat per Ordfront Förlag.   

  



 

 

La productora 

 

 

 

Sobre LEE Film  
  
LEE Film és una productora independent de pel·lícules i sèries de televisió 
dirigides als més menuts i menudes, així com documentals per a un públic adult.  
La companyia va ser fundada l’agost del 2011 per Linda Hambäck, i des 
d’aleshores ha produït diversos films d’animació i sèries. 
  
A Suècia, LEE Film té una sòlida posició com a productora d’animació pels més 
petits. Les produccions es realitzen simultàniament per a la pantalla gran i per 
televisió. Amb el pas dels anys, a Suècia, els projectes de LEE Film han 
esdevingut la porta d’entrada dels més petits al món de les projeccions 
audiovisuals.  
 
La filosofia de l’empresa és treballar en equips petits i creatius per tal que la 
perspectiva artística sigui constant durant tot el procés. S’esforcen 
constantment a ser líders de mercat en qualitat i creativitat. Les paraules clau 
per a l’empresa són tolerància i igualtat a tots els nivells, aspectes que s’haurien 
de veure a la pantalla i ser la base de com s’executen els negocis.  

 
 



 

  
  

La crítica  

 

 

«Perfecta com a primera experiència cinematogràfica per als nens i nenes 
més petits, un públic pel qual no s’acostumen a fer pel·lícules. El film fa que 
trobis el bebè dins teu, és impossible no somriure i notar una sensació càlida 
per dins» Mats Gustafsson  

 

«Petites peces poètiques que es prenen seriosament els pensaments dels 
nens sobre vides alternatives. Acompanyats de melodies commovedores, 
modernes i de jazz, explorem els mons fantàstics que podrien ser els nostres! 
Fins els més petits mereixen gaudir d’experiències emocionants en la 
pantalla. Les històries de Linda Sjöberg són plenes de girs inesperats, són 
càlides, enjogassades i properes. Els dibuixos són senzills, recorden les 
siluetes de paper, però són originals i molt expressius» Björn G Stenberg  

 

«La versió cinematogràfica de Cançons per a infants i bestioles, curosament 
realitzada per Linda Hambäck i Marika Heidebäck, és tan bonica i reflexiva 
com el llibre en què es basa, amb un to encantador que probablement 
apel·la més als pares que als nens, però que conté una seriositat atractiva, 
que incideix de ple en la sensibilitat dels infants. Durant l’espectacle, es 
perceben els calfreds dels espectadors emocionats i els nens i nenes, 
pràcticament abduïts per la història, la contemplen en silenci i amb els ulls 
ben oberts» Anna Hellsten  

 



 

 

 

Rider tècnic  
 

Per a la cantant es necessita: 

- P. A. 
- Monitor (mínim 1, sinó 2) 
- Micròfon tipus shure SM 58  
- 1 XLR 
- Taula  
- 1 faristol amb il·luminació 
- 1 focus de llum 

 

Per a la projecció es necessita: 

- Projector amb entrada HDMI 
- Cable HDMI per imatge 
- Cable minijack – minijack pel so 
- Ordinador amb entrada HDMI i minijack o, en el seu defecte, amb un 

adaptador extern 
- Programes VLC i Quicktime Player instal·lats a l’ordinador 

 

Recursos humans* 

- Un/a tècnic de so 
- Un/a projeccionista 

 

*En cas d’aportar-los des de Pack Màgic, els seus honoraris se sumarien al 
pressupost ja presentat. 

 

 
 


