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Odaiko Percussion Group  

Quenes somos?

Odaiko é unha formación artística en continuo proceso creativo caracterizada polo

afán vanguardista, o que fai que en cada espectáculo se experimenten novas técnicas

artísticas arredor da música, a danza, o teatro e mesmo o circo. Porén, en todas as

creacións o cerne é a música de raíz e, en concreto, son a música e a danza galega

tradicional as protagonistas.

Odaiko  está  integrado  por  percusionistas  multidisciplinares  cunha  reputada

traxectoria ás súas espaldas e cun afán de combinar o mellor do pasado cun presente

sen limitacións.

     Premer na imaxe para acceder ao vídeo de Odaiko.

Vídeo => https://www.youtube.com/watch?v=USZjtnM5fG8
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A traxectoria de Odaiko

 Para coñecer as súas orixes hai que remontarse ao ano 2002 e á Holanda, sendo no

2004 cando sacan á luz o seu primeiro proxecto na cidade de Ourense, onde sempre

foron aplaudidas a rabiar as estreas dos seus espectáculos.

Nos  máis  de  dez  anos  que  Odaiko  leva  enriba  dos  escenarios,  fixéronse  300

actuacións propias e tamén se colaborou en distintos proxectos ligados á danza,  ao

audiovisual, á música clásica e aos espectáculos didácticos; colaborando sempre con

outros artistas do panorama cultural actual. Algún dos músicos de Odaiko teñen máis de

1.500 concertos ás súas costas, particularidade que os fai moi versátiles.

Este grupo galego estivo presente en escenarios con moita sona de todo o mundo,

tales como: no TIP (Taiwan), no Nancy Zelstsman Marimba Festival (EE.UU.), en Facyl

(Salamanca), no Festival de Ortigueira (Galicia), no FIP Pirineos, FIP Valencia, FIP Madrid

e no FIP Aragón,  no Boom Festival  (Slovenia),  no Festival  de Jazz de San Sebastián

(Euskadi),  no Festival Folk de Getxo (Bilbao), no Festival  Cabo de Gata (Almería),  no

Palacio  Euskalduna coa  Orquesta  Sinfónica de Bilbao  ou no Royal  Concertgebow de

Amsterdam, entre outros.
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O noso nome

Odaiko  é  a  variante  máis  voluminosa  do  tambor

tradicional  xaponés,  o  taiko.  Coa  súa  cor  vermella

característica,  este  tambor  pode  chegar  a  medir  dous

metros  de  diámetro  e  a  pesar  300  kilos.  É  tocado  en

moitos eventos festivos tradicionais e relixiosos no Xapón,

sendo en ocasións o centro de atención dos mesmos.

Odaiko  toma  o  seu  nome  do  tambor  oriental,  pola

identificación coas características deste. A cor vermella,

froito da intensidade, e o seu son dominante que deixa

pegada son tamén rasgos identitarios do grupo.

Solvencia de Odaiko no eido educativo

Os  integrantes  de  Odaiko  ademáis  de  traballar  nas  artes  escénicas,  adícanse  á

docencia musical; sendo profesores en distintos Conservatorios Profesionais de Música

ou mestres en Escolas e Bandas de Música.

Ademais, Odaiko conta cun equipo pedagóxico formado por profesionais da Educación

que traballan no sistema educativo e que son os responsables de:

• Unha planificación rigorosa, elixindo métodos didácticos que se axusten ao nivel

inicial  do  alumno  ou  da  alumna  e  ás  súas  condicións  socioculturais.  Estes

métodos deben partir da perspectiva do espectáculo didáctico como facilitador

do desenvolvemento competencial no alumnado.

• Apoiar na realización de tarefas de avaliación inicial,  continua e final de cada

representación.

• Revisar e aportar críticas constructivas nos ensaios.

• Estar dispoñibles para prestar asesoramento, consello e atención as dúbidas que

se lle presenten aos músicos e intérpretes.
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O espectáculo: Cousas de Catro 

Sinopse

Cousas  de  Catro  é  un  xogo  de palabras  moi  sinxelo  que  aproveitamos  para

explicar elementos sociais de cooperación básicos que están presentes nos primeiros

anos  da  vida  das  persoas  no  tocante  a  modos  de  organización,  de  relacionamento

social, de círculos periódicos.... Esta é a idea filosófica mais o que levamos á escea é un

musical narrado escenificado por uns percusionistas que sitúan aos espectadores e ás

espectadoras  en  supostos  que  nos  van  facilitar  o  esclarecemento  de  inventos  e

solucións que ás que chegan os nosos actores aplicando o sentido común e a razón.

Peripecia  tras  peripecia,  o  espectáculo  non  ten  outro  que  o  obxetivo  de  facer  un

chamamento á importancia do traballo en equipo para que o alumnado se adentre no

mundo da experimentación tanxible separándose do que parece que hoxe en día é o

único xeito para resolver os problemas: a tecnoloxía.

No noso espectáculo apelamos ás emocións e aos sentimentos de pertencer a un

grupo, neste caso, a unha comunidade educativa e, queremos demostrar que un grupo

de persoas traballando no mesmo sentido conseguirán o obxectivo proposto. Asimesmo,

fomentaremos o pensamento crítico e coherente do alumnado,  para que non sexan

“miopes da tecnoloxía”, senón creadores de tecnoloxía.

Como en todos os espectáculos de Odaiko, o humor, a interacción permanente co

público e o virtuosismo musical son as ferramentas que farán espertar a curiosidade do

público; tratando que dunha divertida sesión didáctica xurdan reflexións que permitan

aos nenos e nenas espertar a súa curiosidade e, como consecuencia, a súa creatividade.

O  noso  espectáculo  é  creativo,  impredicible  e  ríxese  polo  principio  de  incerteza,

sendo  a escoita e  a  participación  de cada neno e de cada  nena  o que  fai que  cada

representación sexa distinta e para o recordo.
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Proposta educativa 

Xustificación e descripción da unidade didáctica

O  espectáculo  Cousas  de  Catro ten  como  finalidade  tirarlle  un  proveito  real  e

perdurable á propia actividade didáctica. É precisamente por iso que contemplamos o

traballo previo na aula co material da Unidade Didáctica como fundamental para que a

asistencia ao espectáculo desemboque nunha participación activa e significativa por

parte do alumnado.

Paralelamente, proponse a realización de obradoiros creativos nos que os nenos e as

nenas experimenten e creen coas súas propias mans para darlle un novo enfoque ao

pensamento e á lóxica co fin último de desenvolver a creatividade e o talento que por

veces  fica  oculto.  O  tratamento  competencial  dos  contidos  que  presentamos  só  o

entendemos tendo como obxectivo que o alumnado sexa o protagonista da aprendizaxe.

A unidade didáctica  que se vai  desenvolver  a  continuación,  está  relacionada coa

temática  do  espectáculo  e  está  dirixida  a  alumnos  de  2º  e  3º  ciclo  de  Educación

Primaria.

Obxectivos

    Obxectivos xerais

- Canalizar a información transmitida para que cumplan a súa función na aprendizaxe,

acompañadas sempre da experimentación, e non só do mero consumo. 

- Achegar os espazos escénicos e a cultura en xeral aos e ás futuras ouvintes, como

un alimento socializador.

- Que as manifestacións artísticas teñen unha presenza constante no contorno e na

vida do alumnado formando parte de múltiples aspectos da súa socialización e da súa

comunicación.

- Espertar a curiosidade, dando a coñecer outro tipo de sociedades e culturas.
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-  Tornar  a  escoita  e  a  investigación  como  froito  da  novidade  e  do  respeto,

achegándose  así  á  mirada  doutras  persoas  e  á  diversidade  de  maneiras  de

experimentar o mundo que se manifestaron e se manifestan en produtos culturais.

- Fomentar no alumnado a interpretación e a análise crítica para comprender que

todas as formas de arte son expresión de ideas e mesmo de sentimentos ou crenzas.

    Obxectivos específicos

1. Fomentar a afición por asistir a representacións artísticas.

2. Fomentar a comunicación e a iniciativa, capacitando aos nenos/as para a toma

de decisións.

3. Fomentar e desenvolver habilidades sociais e o traballo en equipo.

4. Posibilitar  as  relacións  interpersonais,  nun  ambiente  distendido  e  de

camaradería.

5. Proporcionar  aos  menores  unha  educación  nos  principios  de  respecto  á

diversidade cultural.

6. Fomentar  o  desenvolvemento  das  potencialidades  psicomotrices,  artísticas,

estéticas, musicais dun xeito creativo e imaxinativo.

7. Facilitar o desenvolvemento da creatividade, da imaxinación, da autonomía, a

percepción,  a  motricidade,  a  sensibilidade  estética,  a  expresión  persoal,  a

capacidade comunicativa e a socialización.

8. Favorecer actitudes positivas ante situacións cotiás.

9. Desenvolver habilidades sociais que melloren a relación e a convivencia.

10.Introducir  valores  educativos  en  temas  de  igualdade,  medioambiente  e

diversidade cultural.

Asemade, apostamos por aproveitar o diálogo cos escolares para afondar nos valores

do  xogo  e  a  convivencia  de  maneira  que  todos  os  supostos  situacionais  discorran

analizando problemáticas e valores dende un punto de vista crítico e constructivo.
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Contidos do espectáculo relacionados co currículo docente

Enfocar dende un punto de vista didáctico as distintas secuencias do espectáculo

permítenos non só transmitir coñecemento e curiosidade pola experimentación musical

senón tamén conseguir que os e as participantes valoren e entendan o seu contorno e

traten  de  interaccionar  con  el.  Asimesmo,  recúrrese  á  referencias  humorísticas,

artísticas  e  tradicionais,  así  como á  expresión  corporal  para  cumplir  cos  obxectivos

específicos e xerais do espectáculo.

Estamos convencidos de que o tratamento da información visual e musical que se fai

na vida cotiá xera capacidades de pensamento crítico; é por iso que o que pretendemos

coa nosa creación é desenvolver no alumnado competencias básicas tales como:

- A competencia social e cidadá.

- A competencia cultural e artística.

- A competencia para aprender autonomía e iniciativa persoal.

Desde  a  área  de  educación  artística  do  currículo  docente,  defendemos que  a

expresión artística é connatural ás persoas desde a orixe dos tempos, ben como medio

de  comunicación,  ben  para  descargar  a  enerxía,  como  actividade  pracenteira  e  de

evasión ou como instrumento para acadar o equilibrio interior. Nós queremos posicionar

a expresión artística como posibilidade para lograr unha aprendizaxe emocional e como

forma de cuestionar o establecido,  fomentando sempre un xeito de pensar crítico e

consecuente.

En  Cousas  de  Catro ,  xogamos  coa  música  gracias  ao  teatro,  ao  humor  e  á

expresión corporal.  Deste xeito,  conseguimos abarcar  dun xeito  lúdico e transversal

contidos pertencentes ao currículo docente da Área de Educación Artística e artellar un

texto que axude a cumplir os obxectivos do noso espectáculo didáctico. 

Extrapolamos aquí os contidos máis significativos e directamente desenvolvidos no

espectáculo,  segundo sexan dos 2º ou do 3º ciclo  educativo e sinalando se son do

Bloque (1) ou do Bloque (2) de contidos do Currículo Docente de Educación Artística-

Musical.
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Bloque (1)

-  Escoita, exploración e discriminación de sons presentes no día a día: elementos

cotiáns que producen son; sons que se poden producir co propio corpo ou con seres

inertes.

- Identificación de esquemas rítmicos sinxelos utilizando diferentes medios ao alcance

dos escolares durante a función: percusión corporal e expresión oral de emocións que

esperta a audición.

- Analise dos parámetros do son: altura, intensidade, duración e timbre.

Bloque (2)

-  O  alumnado  é  o  protagonista  absoluto  cando  lle  requerimos  que  explore

posibilidades sonoras e expresivas da voz, do corpo e dos obxetos do contorno.

- Facer fincapé en que o alumnado valore o traballo colaborativo e o respecto cara ás

demais persoas, destacando a importancia da súa propia avaliación coa intención de

mellorar gracias á súa mirada crítica e constructiva.

- Utilización progresiva da voz, da percusión corporal e dos instrumentos de pequena

percusión como recursos para o acompañamento do espectáculo.

- Memorización e interpretación de xogos motrices, de secuencias de movementos

fixados  ou inventados  e  de  danzas,  procurando unha progresiva  coordinación  tanto

individual como colectiva.

-  Improvisación  de  pequenas  frases  rítmicas  e  melódicas,  como  forma  de

acompañamento (pregunta-resposta).

-  Valoración da atención,  da escoita  e  do respecto  nas  manifestiacións  propias  e

alleas.

Trátase de potenciar unha actividade mental que permita formular interrogantes e

buscar estratexias para resolver,  relacionar o que se sabe co novo e abordar novas

propostas nas que a percepción, expresión, reflexión e intercambio de ideas formarán

parte esencial do proceso de aprendizaxe.
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O traballo artístico partirá da experiencia persoal, dos saberes que o alumnado posúe

social e colectivamente, e da investigación e recoñecemento das propias características

e posibilidades.

Neste  contexto  debe  estar  presente  a  loita  contra  os  estereotipos  e  os  roles

preestablecidos, polo que se deben proporcionar oportunidades, alternativas e recursos

múltiples.

Estratexia metodolóxica

As secuencias do espectáculo están adaptadas ás idades dos participantes.

A  metodoloxía  xira  en  torno  á  participación  activa,  convertendo ao  alumnado en

actores  do  proxecto  educativo.  Este  xeito  de  traballo  permitiranos  fomentar  a

curiosidade, as actitudes investigadoras, a comunicación, a confianza en si mesmos e

en si mesmas, a capacidade crítica e o interese. A metodoloxía que empregamos vai

pensada para poder acadar o máximo de obxectivos plantexados no proxecto. 

A seguir, trazamos os principios metodolóxicos fundamentais polos que nos reximos:

1. A Palabra:  vehículo fundamental na transmisión de valores. Xunto co respeto,

imprescindibles na convivencia. Defendemos unha palabra crítica e discrepante, para

estimular a conversa e a escoita activa.

2.  O Xogo:  como elemento  transmisor  de  aprendizaxes  e  valores.  A  ferramenta

fundamental  dos  artistas  que  fan  Cousas  de  Catro  para  que  resulte  unha

aprendizaxe efectiva e significativa.

3.  Globalidade  e  participación  grupal:  supón  intercambiar  ideas,  acenos,

expresións,  bromas,  reflexións  desde  o  escenario  ao  patio  de  butacas  e  viceversa.

Cremos  que  é  un   contexto  ideal  onde  empregar  a  palabra  e  o  xogo  dun  xeito

transcendental.

4.  Singularidade do grupo: non podemos esquecer que cada grupo de escolares

ten  as  súas  propias  características.  É  por  iso  que  atenderemos  especificamente  a

grupos con necesidades educativas especiais, de ser o caso. Estas modificacións tamén

poden vir dadas por axentes externos ao grupo (carencias da instalación ou similar).
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Actividades de aprendizaxe

Introducción

=> Sabías que...?

(1) … a batería xorde na música popular americana iniciada polos escravos africanos 

(bandas “dixiland”)?

Nun comezo a batería era tocada por varias persoas pero foise adaptando para

reducir o número de instrumentistas, pasando dunha sección de catro ou tres

persoas (cada persoa encargábase do bombo, da caixa, dos pratos e da percusión

varia) a dous instrumentistas; ata o día de hoxe, no que un só instrumentista é

quen de tocar todas as seccións da batería.

(2) … os moldeados das baquetas fanse para conseguir máis rebote?

Deste xeito o son é mellor e os percusionistas poden ser moito máis áxiles.

(3) … os primeiros parches eran todos de pel natural de diferentes animais?

Había parches de cabra, de vaca, de serpes, etc., variando o tensado segundo o

son que se quixera conseguir.

(4) …  a  maioría  dos  instrumentos  que  están  dentro  do  noso  vocábulo  musical  

(maracas, cencerros,  bombos…)  nun primeiro  momento  foron  unha simple  

casualidade?

Cunha combinación aleatoria de elementos percutidos por casualidade, hoxe en

día son denominados “instrumentos pobres”, porque eran feitos con elementos

do máis cotiá. Non obstante, demostra a gran capacidade artística e de auto-

suficiencia do ser humano.
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Obradoiros creativos  

Para a realización destes obradoiros,  os e  as  docentes que decidan poñer  en

marcha  estas  actividades  poden  poñerse  en  contacto  con  Odaiko  para  pedir

asesoramenteo sobre  que materiais empregar.

Trátanse de actividades axeitadas ao nivel educativo no que se vai desenvolver a

actividade, todas cunha metodoloxía activa que permiten interactuar a modo de acción-

reacción e que cubren os obxecivos prantexados.

=> Facemos un botellófono

Creación dun botellófono para percutir ou soprar. Hai que ter en conta que o vidro

empregado vai influir tanto a densidade como a calidade do mesmo. Afínase con distinta

capacidade de auga que vai modular o son emitido. Coa creación dunha secuencia de

notas é posible interpretar calquera peza do repertorio popular, tanto batendo como

soprando.

Material: 

- Diferentes botellas de vidro

- Auga

- Baqueta ou similar

- Afinador

- Taboleiro de madeira para utilizar como soporte (opcional)

- É posible mudar a cor de cada botella, introducindo colorante alimenticio dentro 

da auga.
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=> Facemos as nosas baquetas

Construír unhas baquetas a partir de paus de castiñeiro ou calquera madeira  

verde que soporte certas vibracións e non rache. Unha opción fácil son os paus 

das vasoiras.

=> Somos o folión!

Facer un folión co alumnado do centro para acompañar diversas actividades do 

ciclo anual, por exemplo, o Magosto ou o Entroido.

Material:

- Botes de lata do comedor (a modo de sachos) e

-  Para  os  baixos,  pódense  empregar  tinas/capachos  ou  botes  de  pintura  de  

capacidade de 20 litros, aproximadamente.

- Baquetas cortadas entre 30-35 cm, cunha pouca de tela rodeando a punta.

=> A fuga da clase!

Creación da fuga vocal de cada aula.

Partimos do concepto de Johan Sebastian Bach da multiplicación das voces, todas

coa mesma melodía. Débese pptar por facer unha extructura e unha melodía de fácil

comprensión.  Gravar  o  resultado  para  que  o  alumnado  se  sorprenda  co  resultado,

sempre agradecido.

=> Percucorp

Desde a escoita, experimentar os tipos de golpe que produce o percutir sobre o

propio corpo. Acompañar actividade de percusión corporal con creación de rimas para

seren “rapeadas” xunto coa base rítmica de percusión corporal e de expresión corporal

a modo de coreografía.

Cousas de Catro _ Proposta educativa de Odaiko - 14 -



Público obxectivo 

O público obxectivo desta proposta artística con contidos didácticos coincidentes co

currículo docente de 2º e 3º ciclo de Educación Primaria vai dirixido precisamente a

escolares de idades comprendidas entre 8 e 12 anos, tanto de zonas rurais do contexto

galego como do entorno urbano das cidades.
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Outra información 

Material audiovisual de proxectos anteriores

Premer nas imaxes para ver os vídeos.

Vaia Banda!

 

Odaiko nos Teatros
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Odaiko nas Escolas

 

Webs de distintos proxectos

http://www.odaiko.es/

http://www.fip.org.es/

http://www.merzapercusion.es/

Contacto

=> odaikoinfo@gmail.com  

Contacta  connosco  para  que  che  aclaremos  calquera  dúbida  ou  suministremos

calquer material de apoio que precises.
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