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Calendari 2019

Aquest any, la meva festa tindrà ...
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       Ajuntaments que han confiat en nosaltres: Aldea, Aiguaviva, Aitona, Almenar, Alella, Amposta, Aspa, 
Badia del Vallès, Barcelona, Balsareny, Barbera del Vallès, Berrocalejo, Breda, Berga, Begur, Blanes, Bisbal del 
Penedès, Cabrils, Canyelles, Catllar, Calella, Campins, Celrà, Campmany, Caseres, Castelldefels, Corça, Castelví 
de la Marca, Castellar del Vallès, Castelló d’Empúries, Castellbisbal, Centelles, Cubelles, Deltebre, Esparraguera, 
Esquirol, Figaró-Montmany, Gavà, Gironella, Guiaments, Gòsol, Juneda, La Portella, La Roca del Vallès, LLança, 
Lleida, Lliçà de Vall, Maçanet de la Selva, Maspujols, Masies de Roda, Montferri, Moià, Mora d’Ebre, Mollerussa, 
Moncada i Reixach, Mont Ras, Morell, Olot, Pallejà, La Seu d’Urgell, Montroig del camp, Montornés del Vallès, 
Olesa de Bonesvalls, Perafita, Piera, Pobla de Mafumet, Ponts, Rellinars, Pont de Vilomara, Port Bou, Roda de 
Berà, Rivera d’Ondara, Ribes de Freser, Riells i Viabrea, Rocafort de Queralt, Riudoms, Rubí, Rubió, Sarrià de Ter, 
Sallent, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Antolí i Vilanova, Sant Boi de LLobregat, Sant Carles de la Ràpita, Sant 
Cebrià de la Vallalta, Sant Celoni, Sant Climent de Llobregat, Sant Esteve de Sesrovires, Sant Feliu de Guixols, 
Sant Fots de Campsentelles, Sant Gregori, Sant Hilari Sacalm, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Iscle de Vallalta, 
Sant Joan Despí, Sant Martí de Tous,  Sant Pol de Mar, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Salvador de Guardiola, 
Sant Vicenç dels Horts, Sant Vicenç de Torelló, Sant Quirze del Vallès, Solsona, Sant Quintí de Mediona, Santa 
Coloma de Gramanet, Santa Coloma de Cervelló, Santa Coloma de Farners, Santa Susanna, Sitges, Sentmenat,  
Sils,Tiana, T orrelles de Llobregat, Torelló,  Tossa de Mar, Tordera,Ullastret,  Ullà, Vacarisses, Vilamalla, Vila-seca, 
Viladecans, Vilassar de Dalt, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Lloret de mar, ...



Música
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ABBA SHOW

   És un tribut al grup suec 
ABBA que ens farà un  recorregut 
per la seva carrera de grans èxits. 

  Les cançons més           
importants de la seva discografia 
interpretrades en directe per qua-
tre magnifics cantants. 

  Show molt nostàlgic 
per a tots aquells que hem gaudit 
d’aquest gran grup.

MECANO SHOW

   És un viatge inoblida-
ble per aquestes cançons que tots 
hem cantat i ballat. 

  Tres magnífics cantants 
ens transportaran aquella deca-
da dels 80 on Mecano va ser el 
grup que més discos va vendre en 
aquesta època. 
  
  Un show que farà que 
viatgem en el temps i que gaudim 
de la seva música.



Música
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CHENOA

ROSARIO
MOHEDANO



Música
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 OBMUD és un duet vocal        
nascut arrel del programa televisiu 
“Oh happy day”;    on van quedar 
semifinalistes.
 
 Després del seu pas pel                
programa, han ofert diversos                         
concerts arreu de Catalunya.

 OBMUD canta des de temes 
més   comercials i internacionals fins a 
cançons més intimes i desconegudes. 
Sempre fidels a la seva manera de fer 
i, sobretot, d’interpretar cada paraula 
de cada cançó. 

Un duet que no entén la música sinó 
va de la mà de l’emoció.

LLOPS DE MAR

 Desde Sant Feliu de Guíxols, i 
amb una trajectòria professional amb 
una experiència de més de 30 anys, 
LLOPS DE MAR fa un recorregut per 
les havaneres més representatives de 
tota la història.



Música
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 Som el MARIACHI TEQUILA.

  La nostra experiència 
i el nostre amor a aquesta bella         
música, han fet que tant vostès 
com nosaltres, gaudim de  l’alegria 
del mariachi i  cantem junts al rit-
me de ranxeres i correguts les més   
belles cançons mexicanes.
  El mariachi ha traspas-
sat fronteres a través dels anys; la 
ràdio, la televisió i lel cinema han 
donat a conèixer aquesta fabulosa 
música per tot el món. 
  Nosaltres som orgullo-
sos portadors d’aquesta tradició i 
mostrar en cada concert l’alegria 
de les seves cançons i el colorit 
dels seus balls.

ANTOLOGÍA 
LÍRICA

 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 més fa-
mosos i populars com òpera, sarsue-
la, cançó espanyola, catalana i napo-
litanes de tots els temps.
 Espectacle amè compost per 
veus amb un llarg camí professional. 
 Es caracteritza per la complici-
tat amb el públic ja que els mateix   
cantants presenten les seves cançons 
donant un toc de simpatia a l’espec-
tacle. 
 Apte per a qualsevol tipus de        
públic.
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 L’obra, on els dos i únics                            
personatges són un home i una dona, fa 
una extensa anàlisi de les situacions que              
acostumen a embolicar, des dels inicis de 
la nostra existència com a éssers humans, 
a les relacions entre l’home i la dona. 
Ràpida, brillant i àgil en els seus diàlegs i 
monòlegs. 

Una comèdia basada en fets reals.  
 
 El Joan i el Lluís, companys de 
feina i àmics, cada dia dinen al mateix             
restaurant de menús. Els dos estan ben 
casats, però les seves vides comencen 
a caure en una perillosa inèrcia. Un dia     
inicien una conversa sense retorn. 
 El que comença com un joc                    
innocent, es converteix en un embolic de     
dimensions inimaginables.

Teatre
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Humor

MEUGENIOMEUGENIO

... saben aquel que diu 

CHENOA

ANDRES TORRES
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  Tribut a Rubianes és un   
homenatge en viu i en directe a un           
còmic que va traspassar les fronteres 
del cor dels espectadors per quedar-se 
a la seva memòria. 
  
  Un altre actor que sap que 
no és Pepe Rubianes però que des d’un 
respecte profund per la seva figura i 
el seu art, s’atreveixen veu a oferir-se 
com a nou canal de la seva màgia. 
  
  Només la seva veu, la seva 
presència i les seves històries a escena-
ri buit convoquen l’esperit d’algú que 
ens va fer ser feliços tanta vegades que 
no volem, no podem oblidar.
  
  Au Pepe, els que et                 
recorden, et convoquen.

Teatre
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NOU
ESPECTACLE

Màgia
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Màgia



REMEMBER, L’original
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 Recordes quan ballaves amb les cançons de Grease? O els clàssics del mític 
Michael Jackson o ABBA? O les millors cançons del estiu? Ara, podràs gaudir dels 
hits que t’han acompanyat durant tota la teva vida, música de totes les èpoques 
que transportaran als teus records a traves del vestuari i les coreografies dels anys 
70, 80 i 90.
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 Amb més de 300 actuacions en 4 anys s’ha convertit en l’èxit de la temporada 
passant per sales de ball com Luz de Gas, parcs temàtics com Port Aventura fins 
a grans escenaris de Festa Major. L’equip format per 5 ballarins-animadors i un Dj 
tenen una missió en comú: que el públic participi amb la música i el ball d’aquestes 
èpoques. Un espectacle divertit, fresc i sobretot molt ballable.

www.remembermusicshow.com



Holi Blue
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     La Festa Holi blue és actualment una de les més desitjades i esperades on 
l’assistència ha crescut de manera exponencial en els últims temps. Nosaltres et 
fem la festa a la teva mida perquè tinguis l’event que més s’adapti a vosaltres. 
Des de música amb un animador a un DJ podent afegir escuma, on tothom 
podrá ballar i participar fins arribar al moment clau de l’event.

La festa de colors HOLI a la teva mida

ECOLÒGIC
Material orgànic
Biodegradable

Respectuós amb el 
medi ambient i la 

pell



La festa de colors
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EQUIP + DJ + ANIMADOR + 500 sobres: 800 €

 L’espectacular i tan esperada tirada de color de tots els assistents en 
conjunt. Tot seguit, la festa continua amb l’animació i fent participar als 
assitents amb tot tipus de repte per quedar ben plens de color on la diversió 
està assegurada per petits, joves i tothom! 

Vine a gaudir de la festa de color HOLI.

EQUIP + DJ + ANIMADOR + 500 sobre + ESCUMA: 1000 €



Reporter tv
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 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 que 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 algun 
reportatge de festes majors però... sorpresa!!! Quan estiguin a mig sopar, tots es 
veuran en pantalla quan menys s’ho esperin i es faran un fart de riure.
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 RIU SENSE PARAR AMB EL PROGRAMA DE TV DE CÀMERA OCULTA AL TEU 
SOPAR O AL TEU 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 TV SHOW que es projectarà a les pantalles.

NOVETAT
2019



Summer dance
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  SUMMER DANCE és la Discoteca Mòbil 
amb animació amb més experiència de Catalunya.   
  L’equip d’animació fan que la gent participi 
en les coreografies de moda repassant tots els estils 
musicals durant més de 2 hores sense parar. Després, 
el nostre DJ ens proporcionarà 2 h més de diversió.

LA FESTA ESTA ASSEGURADA
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 Una de les celebracions que 
cada vegada guanya més adeptes són 
les anomenades festes fluor.

 Com el seu propi nom indica, 
consisteix en celebracions plenes de 
colors fluorescents, donant un toc   
original i cridaner a l’esdeveniment.

 Les primeres fluor party, van      
començar a la dècada dels 80 en      
Estats Units, principalment en dis-
coteques i sales de festa causant un 
gran furor entre els habitants, ja que 
mai abans s’havia fet res semblant. 
 
  Ara arriba a Catalunya sent 
la sensació de la temporada.

NOVETAT
2019

Fluor Party







Art amb sorra
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 Maksim és un artista contemporani que no es conforma amb escriure lletres 
i música, en els seus concerts és freqüent que utilitzi projeccions de creacions amb 
sorra que, combinades amb la música i els poemes, conformen un espectacle 
total que atrapa a l’espectador.

MÚSICA EN VIVO Y SHOW ARTÍSTICO DE ARENA 

MAKSIM 

presenta 

PROYECTO ACUARELAS 
 

“A través del ojo y del oído el cerebro         

recibe información, si la hay. Si no, el ojo se          

queda con la vista, el oído con el sonido y el           

cerebro muere sin alimentación.” 
 

 

Maksim es un artista    

contemporáneo que no se    

conforma con escribir letras y     

música, en sus conciertos es     

frecuente que utilice   

proyecciones de creaciones con    

arena que, combinadas con la     

música y los poemas, conforman     

un espectáculo total que atrapa     

al espectador. 

Este nuevo espectáculo   

presenta la unión entre la     

poesía, las creaciones con    

arena y el jazz. Los     

sentimientos transmitidos a través de la palabra acompañados por los arpegios de la             

guitarra con el acople del saxofón aumentan la percepción del oyente. Los crescendos de las               

notas producidos con la guitarra aumentan su volumen en las imágenes creadas con arena              

que acompañan la trascendencia a los rincones más recónditos en el alma del espectador. 
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             El 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.

Làser show



Orquestra PARFILLS

             L’Orquestra Parfills és una formació musical de 10 components guardonada 
per la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) al programa Éxit 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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Concert Kids Gisela



KIDS dance

  KIDS DANCE amb la seva maleta màgica iniciaran la seva aventura en 
un viatge pel món. Una divertida història musical acompanyada de coreografies, 
jocs, humor i ball amb molt de ritme pels peques i també per a les mares i els 
pares. Musica per al més petits i música per al mitjans, ... estas preparat per 
viatjar amb la nostra SUPERAVENTURA ?

C/ Girona 3A, 08759 Vallirana ( Barcelona )
93 102 00 21 - 682 439 573
info@bluelive.cat

www.bluelive.cat

 KIDS DANCE amb el seu bagul màgic iniciaran la seva aventura en un viatge 
pel món. Una divertida història musical acompanyada de coreografies, jocs, humor 
i ball amb molt de ritme pels peques i també per a les mares i els pares. 
 
 En 90 minuts donarem la volta al món amb cançons infantils pels més petits i 
fent viatjar en el temps als més adults; cançons com el “Auto nuevo de papá” ens 
iniciaran a viatjar pel món i en el temps, pasarem per l’Índia (El libro de la selva), el 
Pol Nord (Frozen), Brasil (Carlinhos Brown), Mèxic (Mariachis), L’espai (Connectem) 
i cançons pels més grans amb ritme de ZUMBA, com “Bailando”, “Adrenalina”, 
“Limbo”, “La la la” i molt més! 

La diversió i la festa estan assegurades!

PACK : Festa kids: 3 animadors, DJ, equip de so i llum. 1:30 h: 700 € ( no inclòs IVA )

PACK : Festa kids amb ESCUMA: 950 € ( no inclòs IVA )

PER VEURE EL VIDEO CLICA AQUÍ:
https://www.youtube.com/watch?v=F55vhiefhi8

C/ Girona 3A, 08759 Vallirana ( Barcelona )
93 102 00 21 - 682 439 573
info@bluelive.cat

www.bluelive.cat

 KIDS DANCE amb el seu bagul màgic iniciaran la seva aventura en un viatge 
pel món. Una divertida història musical acompanyada de coreografies, jocs, humor 
i ball amb molt de ritme pels peques i també per a les mares i els pares. 
 
 En 90 minuts donarem la volta al món amb cançons infantils pels més petits i 
fent viatjar en el temps als més adults; cançons com el “Auto nuevo de papá” ens 
iniciaran a viatjar pel món i en el temps, pasarem per l’Índia (El libro de la selva), el 
Pol Nord (Frozen), Brasil (Carlinhos Brown), Mèxic (Mariachis), L’espai (Connectem) 
i cançons pels més grans amb ritme de ZUMBA, com “Bailando”, “Adrenalina”, 
“Limbo”, “La la la” i molt més! 

La diversió i la festa estan assegurades!

PACK : Festa kids: 3 animadors, DJ, equip de so i llum. 1:30 h: 700 € ( no inclòs IVA )

PACK : Festa kids amb ESCUMA: 950 € ( no inclòs IVA )

PER VEURE EL VIDEO CLICA AQUÍ:
https://www.youtube.com/watch?v=F55vhiefhi8

PER VEURE EL VIDEO CLICA AQUI:
https://www.youtube.com/watch?v=F55vhiefhi826

també la teva festa KIDS amb ESCUMA
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             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 una 
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 confetti blanca, 
bombolles de sabó, 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 delícies 
de grans i petits.

NOVETAT
2019

Bola de nadal



ESCAPE ROOM Infantil

 Converteix-te en explorador, endinsa’t a la gran bombolla, ajuda al nostre 
equip d’arqueòlegs a trobar el valuós tresor entre les ruïnes del temple Maya, i 
escapa abans no sigui massa tard . Una experiència familiar que et farà viure una 
gran aventura i aguditzar els sentits a través de proves, enigmes i jocs d’habilitat. 
T’atreveixes a emprendre aquest viatge?
  L’aventura començarà dintre el campament dels exploradors on els 
participants hauran de trobar la manera d’accedir a l’interior de la bombolla i així 
poder ajudar als nostres arqueòlegs. 
Recomanat  per nens de 3 a 12 anys ( de 3 a 6 han d’anar acompanyats, màxim 2 

familiars per nens. )

NOVETAT
2019
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 Ajuda al nostre equip d’arqueòlegs a tornar la poderosa pedra màgica al 
temple d’Ikal i alliberar al món de la seva fúria. No tot és tan fàcil com sembla, 
haureu d’utilitzar l’enginy, l’habilitat i la valentia per superar totes les proves i 
obstacles que us anireu trobant pel camí i posar fi a la maledicció.
Molts ho han intentat però cap ho ha aconseguit... seràs tu l’escollit?
 És una experiència única a Catalunya inspirada en els clàssics jocs d’escape 
room. Amb la col·laboració dels nostres 3 actors, els participants hauran de tornar 
l’amulet  i escapar de la maledicció, tot això dins de, ni mes ni menys, una bombolla 
gegant.

Recomanat a partir de 12 anys.

NOVETAT
2019
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ESCAPE ROOM Express



Espectacles itinerants
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Espectacles itinerants

Una de les batucades xanquets de tot Catalunya.

Un espectacle participatiu, dinàmic i original.

Varietat en la temàtica.



Cabaret show
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 Rememorem al mític cabaret dels anys 80 del Paral·lel. Un espectacle on hi trobareu 
el divertit mestre de cerimònies, la sensual vedette, la màgia més fascinant i l’espectacular 
ballet. Riures assegurats, diversió i entreteniment entre plomes, strass, llums i colors. 

DEIXA’T SEDUIR PER AQUESTA NIT DE CABARET.

Showman

Mag Ballet

Vedette



33

Escenaris

             Tenim a la vostra disposició una àmplia opció de lloguer d’escenaris per 
tarimes, on es podrà fer la mesura que més s’acosti a la la necessitat del seu 
esdeveniment. Totes equipades amb escala i amb muntatge inclòs.

CONDICIONS de LLOGUER DE EQUPS DE SO I LLUMS

 Els preus inclouen la sonorització de dos grups o un grup i un dj. Es                    
cobraran 300 € en cas que hi hagi grups o dj’s extres.

 En cas de necessitar equips durant diferents dies consecutius                       
s’elaborarà un  pressupost adequat a les necessitats del client.

 En cas de pluja o anul-lació por motius aliens a l’empresa un cop l’equip 
arribat al lloc del servei es facturarà el 100 % del preu pactat. En altress casos 
es pactarà en cada cas.

 BLUE LIVE disposa d’una assegurança de resposabilitat civil per danys 
a tercers.



Equips de so i llums
EQUIP 1

10.000w de SO
20.000w de LLUM
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Equips de so i llums
EQUIP 2

12.000w de SO
24.000w de LLUM
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BLUE LIVE PRODUCCIONES S.L.

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

www.bluelive.cat

CENTRAL BARCELONA

C/ Girona 3A, 
08759 Vallirana

( Barcelona )

MAGATZEM

Poligon industrial 
Can Magarola

Cami del Cantir, Nau 6
08292 Esparreguera  

DELEGACIÓ TARRAGONA

Av. de l’Ebre. 42-46 
Es 2 porta 7

43877 Sant Jaume d’Enveja


