Música de qualidade para o público infantil
Zoorquestra chega para agradar os ouvidos dos pequenos e de toda a família

Do mundo encantado da música, onde os troncos das árvores são flautas, o morro um
violão e a barriga do hipopótamo faz som de tambor, surge a Zoorquestra: uma
orquestra muito divertida composta por bichinhos que tocam instrumentos, dançam e
cantam em um mundo lúdico e cheio de musicalidade.

Uma produção 100% nacional, que conta com a presença do produtor executivo
Reinaldo Barriga, com participação em importantes projetos infantis, como Trem da
Alegria e Xuxa. Todo conteúdo musical e visual foi devidamente avaliado
profissionalmente em métricas, rimas e ritmos para captar a atenção das crianças da
Primeira Infância, e auxiliar no desenvolvimento auditivo, motor e emocional através
da música.

Liderada pelo Hipopótamo Tom Tom e a sua batuta mágica, a Zoorquestra conta ainda
com mais dez integrantes que têm seus nomes inspirados em nomes de instrumentos:
o ratinho Lino, a zebra Clavinha, a girafa Lira, o urso Batera, a gatinha Gaita, a abelha
Mara, o macaco Lelê, o fantástico pavão Xiló, a elefantinha Tuba e o tucano que é um
DJ, o Tuca. Cada um com um jeitinho e personalidades diferentes, mas todos muito
carismáticos e fofos, que ensinam e entretêm os pequenos ouvintes dentro de um
universo lúdico com muita cor e música.

A Zoorquestra também leva em consideração o conceito de interatividade. Os
personagens tocam instrumentos utilizando seus próprios corpos.

“A Tuba, por

exemplo, é uma elefanta que toca instrumentos de sopro com sua tromba, enquanto o
Tom Tom toca tambor em sua barriga. Isso incentiva a criança a explorar o próprio
corpo e com objetos, tirando sons e experimentando a "criação" de ritmos e
melodias desde pequenos”, explica Raquel Bianchi, uma das idealizadoras do projeto.

Indo do Clássico ao Hip Hop, a Zoorquestra tem como objetivo levar às famílias
momentos de entretenimento com autoridade pedagógica. São clipes musicais para
as crianças com animações divertidas que as coloquem em contato com diferentes
ritmos, instrumentos e sensações, através de uma linguagem bastante atual.

A Zoorquestra se utiliza da música de forma lúdica como uma maneira de estabelecer
vínculo com seu público, colaborando assim com o desenvolvimento de cada criança.
Com a filosofia de educar os sentidos através do brincar, esta orquestra promete
trazer grandes benefícios para o dia a dia de toda a família.
Com um repertório de canções e melodias autorais, a produção tem tudo para
encantar os pequenos e também os papais e educadores que desejam fomentar a
música como uma real possibilidade para o desenvolvimento infantil.

