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Música

CHENOACHENOA
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Música

MUCCA FAILATE NOVETAT
2020



Música
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 Som el MARIACHI TEQUILA.

 La nostra experiència i el nostre 
amor per aquesta bella música, han fet 
que tan vostès com nosaltres gaudim de 
l’alegria del mariachi, i cantem junts al 
ritme de ranxeres i corridos les més belles 
cançons mexicanes.

 El mariachi ha traspassat fronteres 
a través dels anys; la ràdio, la televisió i 
el cinema han donat a conèixer aquesta 
fabulosa música per tot el món.

 Nosaltres som orgullosos portadors 
d’aquesta tradició i us mostrarem en cada 
concert l’alegria de les seves cançons i el 
colorit dels seus balls.

     ANTOLOGIA LÍRICA
 Espectacle líric compost per un 
pianista, una soprano, un baríton i un 
tenor.
El show consisteix  en un repàs pels 
més variats temes lírics, els més 
famosos i populars com ara òpera, 
sarsuela, cançó espanyola, catalana i 
napolitanes de tots els temps.

 Espectacle amè compost per 
veus amb un llarg camí professional.

 Apte per a qualsevol tipus de 
públic.



Humor
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Màgia
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Màgia
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REMEMBER, L’original

   Recordes quan ballaves amb les cançons de Grease ? O els clàssics d’ABBA ? 
O les millors cançons del estiu ? Recordes la música de la “movida” dels 80?
   Ara, podràs gaudir dels hits que t’han acompanyat durant tota la teva vida. 
Música de totes les èpoques que et transportaran als teus records a través del vestuari i les                     
coreografies dels anys 70, 80 i 90.
   Amb més de 400 actuacions en 5 anys s’ha convertit en l’èxit de la temporada. 
L’equip format per 5 ballarins-animadors tenen una missió en comú: que el públic participi amb la 
música i el ball de tota una època.
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90’s party

 Vine a recordar la millor música DANCE dels anys 90. 
 
 La música dels artistes més emblemàtics com: Haddaway, Double You, 2 Unlimited, Alexia, 
Paradisio, Ice MC, Alice DJ i Twenty 4 Seven, Marian Dacal, Just Luis, Paco pil, Ku Minerva i Spanic!; 
tot això animat per un DJ i un equip d’animació. 2 horas de festa amb un Dj i els records de la millor 
època de la teva vida.

 La festa ha començat.

NOVETAT
2020



Holi blue
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Holi blue
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Summer dance
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Fluor party
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Ruc’n’Roll
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#Gira2020



Ruta 80 live

 Un potent directe amb 7 músics, ple de bona energia !!! . . . un viatge als anys 80 amb 
les millors bandes internacionals i espanyoles.

            Un espectacle de dues hores i mitja en el que gaudiràs cada minut, vibrant amb cada 
tema i recordant aquesta dècada meravellosa de la història de la nostra música.
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live live

NOVETAT
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Grup Chocolat

18

 Chocolat Grup és una formació de músics amb més de 25 anys d’experiència com 
professionals de l’espectacle. Alguns dels seus membres han format part en bandes i orquestres 
emblemàtiques d’àmbit nacional, com ara “La Maravella”, “La Plateria” o “Bossanova”.

 El seu ampli repertori està creat i pensat per festes populars, de revetlla i celebració, 
compta amb una diversitat de balls: txa-txa-txa, pasdoble, cúmbia, salsa, merengue, swing i 
pop nacional (entre d’altres), així com un repertori de fi de festa amb aquelles cançons que 
sonen a la ràdio, actuals i de moda.



Orquestra Parfills
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 L’Orquestra PARFILLS és una formació musical de 10 components guardonada per la 
Corporació Catalana de Ràdio i Televisiò ( CCRTV ) al programa Èxit de TV3 i ja són molts anys 
d’experiència sobre els escenaris essent una de les orquestres més versàtils oferint repertori 
ampli i variat: pasdoble, chachacha, vals, fox trot, rock & roll, latin, pop, soul, funky ....
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Tribut a Mecano

NOVETAT
2020
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Teatre musical

 Aquest espectacle està basat en el disc “ Festa Major “ ( 1970 ) de la TRINCA i va ser 
encarregat per la fundació Festa Major de Gràcia amb motiu del bicentenari de les festes de 
la Vila de Gràcia.
 Recordeu aquelles festes majors de cafè, copa i puro ? Els balls a l’envelat, el sermó 
del capellà a la missa: “ Estaria bé que el poble entrés a l’església tot l’any, no només a 
venerar el patró; deia aquell dia. La cercavila la presidien les forces vives de la població: el 
capellà, ja ho hem dit, l’alcalde, vara en mà, i el tricorni de l’oficial de la guàrdia civil.

Ass. Art i Acció

Disseny cartell: Eduard Pujol 
Fotografia: Arnau Jaumira

Festa Major
de Gràcia

NOVETAT
2020
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Escape room portàtil

   EXPRESS ESCAPE BUBBLE és una experiència teatralitzada única a 
Catalunya inspirada en els clàssics jocs d’Escape room. Amb la col-laboració dels nostres 3 
actors, els participants hauran de resoldre l’enigme, i escapar de la maledicció, tot això dins 
de, ni més ni menys, una BOMBOLLA GEGANT. 



Escape room portàtil
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 La durada total de l’espectacle és de 3 hores. Els participants aniran entrant cada 10 
minuts en grups de 12 persones. Tenim dos escapes, un recomenat per a nens i nenes a partir 
de 12 anys i un altre de 3 a 12 anys ( de 3 a 6 han d’anar acompanyats, màxim 2 familiars per 
nen)



Escape Room portàtil

 Participa en una missió interestel·lar 
única: Endinsa’t a la gran bombolla , 
ajuda el nostre equip de la NASA a obrir 
la càpsula espacial i rescata l’astronauta! 
Una experiència familiar que et farà viure 
una gran aventura i aguditzar els sentits a 
través de proves tecnològiques, enigmes i 
jocs d’habilitat.
Seràs capaç d’aconseguir l’objectiu a 
temps?
 Express Escape Bubble és una 
experiència teatralitzada, única a Catalunya, 
inspirada en els clàssics jocs d’Escape room. 
Amb la col·laboració dels nostres 3 actors, 
els participants hauran de completar la 
missió i alliberar l’ astronauta tancat a la 
càpsula espacial, situada dins de, ni mes ni 
menys, una BOMBOLLA GEGANT.
 Els participants aniran entrant cada 
10 minuts en grups d’ aproximadament 15 
persones. Recomanat per nens i nenes de 3 
a 12 anys ( de 3 a 6 han d’anar acompanyats, 
màxim 2 familiars per nen)

 Alerta roja! la situació és de màxima 
urgència! Ajuda el nostre equip de la 
NASA a extreure la mostra infectada de 
la càpsula espacial en quarantena, però 
no baixis la guàrdia perquè pot arribar 
a ser molt perillós... Hauràs d’utilitzar 
l’enginy, l’habilitat i la valentia per tal 
d’aconseguir l’objectiu final i no morir en 
l’intent.
Estàs disposat a acceptar el repte?
 Express Escape Bubble és una 
experiència teatralitzada, única a 
Catalunya, inspirada en els clàssics jocs 
d’Escape room. Amb la col·laboració 
dels nostres 3 actors, els participants 
hauran de completar la missió per mitjà 
de proves tecnològiques, enigmes, jocs 
de destresa...tot això dins de, ni mes ni 
menys, una BOMBOLLA GEGANT.
 Els participants aniran entrant 
cada 10 minuts en grups de 15 persones. 
Recomanat a partir de 12 anys.

24
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Bola de Nadal

 T’imagines poder estar dins d’una bola de neu d’aquestes que tenen un paisatge 
dins i que neva en agitar-les? Doncs nosaltres fem els teus desitjos realitat i amb la màgia 
del nadal podràs gaudir de la BOLA DE NADAL a la teva ciutat o esdeveniment.
 Una esfera gegant amb un diàmetre de 6 metres a la base, una il-luminació espectacular 
i de sobte, comença una pluja de confeti blanca, i podràs ballar i jugar.
 L’única manera de saber el que passa dins de la bola és entrant i descobrint la nevada 
que passa al seu interior. Grans i petits podran jugar i gaudir del seu espectacle visual.
 Un espectacle molt nadalenc per a tot els públics, que farà les delicies de grans i 
petits.

93 102 00 21 - 682 439 573
info@bluelive.cat

www.bluelive.cat

 T’imagines poder estar dins d’una bola màgica d’aquestas que tenen un paisatge dins 
i que neva estrelles en agitarles. T’agradaria jugar dins d’aquesta estfera amb aquesta plutja ?

 Doncs nosaltres fem els teus desitjos realitat i podràs gaudir de la BOLA DEL SOMNIS 
a la teva ciutat.

 Una esfera gegant amb un diàmetre de 6 metres a la base, una il-luminació espectacu-
lar i de sobte, comença una pluja de confetti de estrelles, i podràs ballar, jugar i gaudir de la 
BOLA DELS SOMNIS.

HORES: 1400 € ( 4 hores ) o 1800 € ( 8 hores matí i tarda ) 

1400 € ( no inclòs IVA )

Inclou: so, llums, tècnic, 2 actors, esfera, projector i decoració interior.
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Kids dance

 KIDS DANCE amb la seva maleta màgica iniciaran la seva aventura a un viatge 
pel món. Una divertida história musical acompanyada de coreografies, jocs, humor i ball. 
Amb molt de ritme pels petits i també per a les mares i els pares. Música per tots els nens. 
 

Estàs preparat per viatjar amb la nostra SUPERAVENTURA?

26



Infantils

JOCS -GIMCANA - DIVERSIÓ - ANIMACIÓ

1 HORA INCLOU: 2 ANIMADORS, 1 TÈCNIC, SO I LLUMS.

FESTA DE L’ESCUMA
 
 És l’opció més refrescant tant per 
a adults com nens. La festa de l’aigua, 
l’escuma, els colors i la diversió.

L’èxit està assegurat.

FESTA DE L’ESCUMA

JOCS

DIVERSIÓ

GIMCANA

ANIMACIÓ

MÚSICA

BALLS

FESTA INFANTIL

 Una opció diferent en els teus 
esdeveniments infantils. PLAY KIDS 
és la nova festa que farà que tothom 
es diverteixi, un èxit assegurat.

27
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Reporter TV / Bromes TV
   Per la FESTA MAJOR d’aquest any, porta la televisió al teu sopar amb un 
reporter i un càmera que faran un reportatge especial i personalitzat a la vostra localitat. Després 
s’emetrà en el sopar de germanor o l’event celebrat per acabar de passar una vetllada original 
on els veïns són els protagonistes.

   Es faran entrevistes divertides i còmiques als veïns de la zona mentre vagin 
arribant al sopar. Ells pensaran que això sortirà algun dia per la televisió en reportatge de festes 
majors però ... sorpresa !!! Quan estiguin a mig sopar, tots es veuran en la pantalla i quan menys 
s’ho esperin faran un fart de riure.

  Riu sense parar amb el programa de TV SHOW BROMES TV de càmera oculta al 
teu sopar o a la teva festa. 
  Pactant amb els organitzadors de l’esdeveniment ( ajuntament, associació, 
empresa, ... ) l’equip del programa de televisió gravarà durant tota una jornada les bromes més 
divertides movent-se per diferents localitzacions dins de la població i buscant a les persones 
més conegudes per tots, així els assistents al sopar o festa es veuran com a protagonistes a la 
BROMES TV que es projectarà a les pantalles.
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Gamers PLAY

Activitat inclusiva pensada per a persones joves de 12 a 18 anys en la que hi poden
participar tants nois com noies i en la que la mobilitat física no és un factor determinant.

L'horari de la trobada sol ser entre 10 i 12 hores. Es requereix un recinte tancat i climatitzat, en la que hi arribi internet (preferiblement fibra òpitca) i
electricitat. De mobiliari es necessiten taules i cadires. És l'ajuntament qui és responsable de la seguretat de l'esdeveniment així com els elements de
prevenció de riscos que marqui la normativa

FUN GAMING
EXPERIENCE

3 torneigs amb 3 videojocs

diferents 

(Fifa, Fortnite i  Gran

Turismo)

Nombre de participants

durant l 'activitat f ins a 400

persones

16 equips per jugar en PS4

 

Cost activitat: 3.080€+iva

Inclou 280€  en premis

GAMING EXPERIENCE LITE

16 equips per jugar en ps4 /4 simuladors

2 disposit ius de realitat virtual

Just dance i  Guitart Hero /Botigues del món gaming

Cost activitat: 6.900€+iva

Inclou 200€  en premis

GAME OVER LITE

Inclou tots els equips de Gaming Experience +

20 ordinadors pel joc league of legends

10 tablets pel videojocs Arena of valor

Retransmissió de la competició per comentaristes professionals

Cost activitat: 22.000€+iva

Inclou 1.000€  en premis

GAMING EXPERIENCE

Inclou totsl els equips Gaming Experience l ite +

10 ordinadors alt rendiment per league of legends +

competicions de clash royale i  hearthstone

Cost activitat: 11 .500€  + iva

Inclou 300€  en premis

GAME OVER

Inclou tots els equips de Gaming Over l ite +

10 ordinadors pel joc league of legends

10 tablets pel videojoc Arena of valor

Simuladors d' alt rendiment de motos i  cotxes 

Cost activitat: 33.000€+iva

Inclou 2.000€  en premis

la teva trobada GAMERS !

29
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Làser show / Mapping

 LÀSER SHOW representa un esdeveniment espectacular on la música es barreja amb uns 
fantàstics efectes de colors, llums que il-luminen el cel, projeccions i missatges personalitzats 
amb seqüències ràpides amb time coder, tot submergint a l’espectador en un moment únic i 
irrepetible digne de recordar.

 MAPPING VIDEO és una tècnica de projecció de video que pot convertir gairebé 
qualsevol superfície en una pantalla de vídeo dinàmic tenint en compte la seva morfologia. 
 L’espectador estarà involucrat en una vivència virtual única on la ment és seduïda per 
les imatges que entaulen un diàleg amb les superficies.

30



Art amb sorra / Pirotècnia

 L’ART AMB SORRA és un espectacle visual espectacular. Són dibuixos efímers fets 
amb sorra sobre una pantalla il-luminada per sot, i filmats amb una càmera des de dalt. Les 
mans és l’unic que es veu de l’artista a la pantalla on es projecta la imatge de la càmera.
 Acompanyat de música en directe i amb dibuixos personalitzats pel poble o ciutat on 
es fa l’espectacle, l’art amb sorra no deixa indiferent a ningú, fent gaudir a petits a grans.

31
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Cabaret show

  Rememorem al mític CABARET dels anys 80 del Paral-lel. Un espectacle on hi 
podeu trobar el divertit mestre de cerimònies, la sensual vedette, la màgia més fascinant o  
l’espectacular ballet.   
  Tu ets l’encarregat d’organitzar el teu espectacle personalitzat de CABARET/
REVISTA MUSICAL on ets tu qui tria el contingut. Aquí tens les opcions.

MAG SHOWMAN CANTANT VEDETTE BALLET
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Espectacles itinerants
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Equip 1
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Equip 2
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Escenaris
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Tarifes
MÚSICA
  - CHENOA

  - ROSARIO MOHEDANO 

  - MUCCA FAILATE

  - OBMUD 

  - HAVANERES 

  - RANCHERAS TEQUILA ( 5 components )

                                              ( 5 comp. + parella de ball )

  - ANTOLOGÍA LÍRICA 

................

................

................

................

................

................

................

................

AMB SO

3000 €

2750 €

1425 €

900 €

1550 €

1850 €

1500 €

SENSE SO 

9000 €

2000 €

1250 €

925 €

TEATRE
  - RUBIANES 

  - ORGASMES 

  - ANDRES TORRES

................

................

................

3000 €

3300 €

2700 €

2000 €

4300 €

1700 €

MÀGIA
  - MAG LARI 

  - MAGA MELANI Amazing 

                               Enchanteé

                               Per art de màgia

................

................

................

................

5500 €

2500 €

1500 €

600 €

4500 €

1500 €

1100 €

REMEMBER, L’original ( So i llums inclosos )

  5 ballarins, audiovisuals, 2 h espectacle

  5 ballarin, audiosvisuals, 2 h espectacle + 2 h. DJ

................

................

1950 €

2250 €

 

90’S PARTY ( So i llums inclosos ) ................ A consultar

SUMMER DANCE ( So i llums inclosos )

  Disco SUMMER DANCE, DJ, 3 ballarins, equips de so, efectes 
de llum ( làser i audiovisuals ) 2 h. d’animació +  2 h. de DJ

................

................ 1600 €

 

HOLI BLUE Festa de colors
  - DJ + equip + animador/a + 500 sobres
  - DJ + equip + animador/a + 500 sobres + escuma

................

................

800 €

990 €

FLUOR PARTY
   DJ, 3 ballarns, equips de so, 2 h. d’animació + 2 h. DJ ................ 1800 €

RUC’n’ROLL
  2 h. versions de grups de Rock Català dels 90 ................ 3400 € 2000 € 

RUTA 80 live
  150 minuts. d’espectacle ................ 3800 € 2700 €

TRIBUT A MECANO
  - Héroes de la Antártida ................ 3900 € 2500 € 
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ORQUESTRES
  - GRUP CHOCOLAT 6 components

                                    6 components + 1 h. de concert

  - ORQUESTRA PARFILLS 12 components HIVERN

                                           12 components ESTIU

                                           Concert 1 h. 

................

................

................

................

................

AMB SO

2500 €

2900 €

3200 €

4500 €

500 €

SENSE SO 

ESCAPE ROOM PORTÀTIL
  - OBSIDIANA                                                                     3 h.

                                                                                             6 h.

  - IKAL                                                                                 3 h.

                                                                                             6 h.

  - ALERTA ROJA o GALÁXICA                                            3 h.

                                                                                             6 h.

................

................

................

................

................

................

1450 €

2150 €

1450 €

2150 €

1450 €

2150 €

BOLA DE NADAL
  - 4 hores

  - 8 hores

................

................

1500 €

1900 €

KIDS DANCE
  3 ballarins, 1:30 h espectacle

  3 ballarins + Escuma 2 h. espectacle

................

................

750 €

950 €

 

FESTA DE LA ESCUMA ................ 400 €

PLAY KIDS 

  2 animadors + Jocs ................ 600 €

 

REPORTER TV
  - Presentador/a, càmera, edició, projector i pantalla ................ 1500 €

BROMAS TV
  - Presentador/a, càmera, edició, projector i pantalla ................ 1800 €

ESPECTACLES VISUALS
  - LÀSER SHOW ( durada 10 m. aprox. )

  - LÀSER + PANTALLA ( Personalitzat 15 min. aprox. )

  - MAPPING

  - ART AMB SORRA

  - PIROTÈCNIA CATALÀ

................

................

................

................

................

3000 €

3500 €

3500 €

1650 €

A consultar

 

CABARET SHOW
  Mestre de cerimònies, mag, vedette, cos de ballarins. 2h. ................ 2800 €

TEATRE MUSICAL
  - Alegría que es FESTA MAJOR ................ 4500 € 3450 € 

Tarifes



Tarifes
ALTRES ORQUESTRES
  - Duet musical ( Teclat i cantant ) 3 h.

  - Trio musical ( Teclat, guitarra i cantant ) 3 h.

  - Conjunt musical 4 components

  - Conjunt musical 5 components

  - Conjunt musical 6 components

................

................

................

................

................

 
600 €

950 €

1400 €

1800 €

2200 €

ESCENARIS
  LLOGUER D’ESCENARIS Muntatge, escala, baranes i faldó

                                                                                 Transport

................

................

 
15 €/ m2

200 €

DISCOTEQUES MÒBILS
  Disco mòbil BASICA: DJ, 2000 w de so i efectes de llum 4 h.
  Disco mòbil ANIMACIÓ: DJ, animador/a, 2000 w i efectes 4 h.

................

................

 
400 €
550 €

LLOGUER DE SO I LLUMS
  - PETIT FORMAT 1000 w de so i llum
                              2000 w de so i llum
  - GRAN FORMAT Equip 1
                               Equip 2

Inclou técnics, transport, muntatge i desmuntatge.

................

................

................

................

 
300 €

400 €

1350 €

1640 €

TALLERS INFANTILS E INFABLES
  - PALLASSOS 1 component 1 h.
  - PALLASSOS 2 component 1 h.
  - TALLER MANUALITATS : Globoflèxia, maquillatge, ... 2h.
  - JOCS GEGANTS 20 unitats amb monitors 2 h.
  - 1 INFABLE Terra
  - ANIMACIÓ INFANTIL 2 components 1 h.
  - ZOORBALL 1 unitat 3 h.
  - ZOORBALL 2 unitats 3 h.
  - PARC INFANTIL amb 3 inflables amb monitors ( Terra ) 3 h.
  - 2 INFLABLES d’aigüa amb monitor 3 h.
  - 3 INFLABLES d’aigüa amb monitor 3 h.
  - MÀGIA INFANTIL 1 h.
  - SEGWAYS 4 màquines amb monitors i circuit 3 h.
  - BOU MECÀNIC 3 h.

ESPECTACLES ITINERANTS
  - Percusió i xanquers

 
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................

................

 
250 €
400 €
350 €

A partir de 450 €
300 €
550 €
350 €
650 €
650 €
600 €
750 €
450 €
650 €
500 €

A partir de 1150 €

*En aquests preus no està inclòs l’IVA vigent. Preus subjectes a possibles variacions.

* Els dies de Carnaval, 23 de juny i 31 de desembre els preus s’incrementen segons el 

producte i format.
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BLUE LIVE PRODUCCIONS S.L.
OFICINES I MAGATZEM

Poligon Industrial Can Magarola 
Cami del Cantir, Nau 6

08092 Esparreguera

DELEGACIÓ TARRAGONA

Avd. de l’Ebre, 42-46 Es 2 porta 7
43877 Sant Jaume d’Enveja

93 102 00 21 - 682 439 573

info@bluelive.cat

www.bluelive.cat


