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Aquest any, la meva festa tindrà...



Màgia

La Melanie és de les poques noies il·lusionistes del nostre territori que ara ens porta el seu 
espectacle femení i ens farà veure la màgia com mai s’ha vist: Amazing, un espectacle que 
compta amb la direcció del Mag Lari. Després d’una trajectòria farcida de premis i treballant 
amb mags de renom, ens presenta el seu tercer espectacle AMAZING, amb el que trenca 
esquemes amb un nou concepte de màgia en femení, que ja ha obtingut bones crítiques i que 
ha omplert teatres arreu de Catalunya. Prepara’t per un show molt Barbie! 
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 TeaTre FaMiliar                      CoMèdia i MusiCals                                        
ESTAVELLADES

Amb Mònica Pérez i Gisela
Direcció: Joan Lluís Bozzo

La festa de les Forces Armades dels Estats 
Units està a punt de rebre la visita de 
les dues PinUps del moment. La famosa 
cantant Doris Gable i la popular actriu 
Jane Belle. Elles han acceptat per primera 
vegada ser pintades juntes a la mateixa 
aeronau. Això serà un acte de reconciliació 
de l’enemistat entre ambues que ja havia 
ocasionat més d’un incident en el passat.
En el vol inaugural posen rumb a sorprendre 
les forces armades. Però dessobte quelcom 
succeix, l’avioneta en la qual viatgen perd 
un motor i s’estavella deixant a les dues 
PinUps en parador desconegut.
En la seva lluita per la supervivencia, 
aquestes estavellades acabaran coneixent-
se l’una a l’altra com mai haguessin 
imaginat, la qual cosa donarà com a 
resultat un deliri d’humor.



reMeMber danCe               Més que un espeCTaCle

Recordes quan ballaves amb les cançons de Grease? O els clàssics del mític Michael Jackson 
o la Madonna? O els esperats hits de l’estiu d’en Georgie Dann? Ara, podràs gaudir de les 
cançons que t’han acompanyat durant tota la teva vida, música de totes les èpoques que et 
transportaran a través de la música, el vestuari i les coreografies dels anys 60, 70, 80 i 90. 

Amb més de 150 actuacions en 2 anys s’ha convertit en l’èxit de la temporada passant per 
sales de teatre i de concerts com Luz de Gas 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 xou divertit, fresc i sobretot molt ballable.

L’ORIGIN
AL!



Holi parTy           FesTival de Colors Holi

La Festa Holi 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 
i un DJ fins a balls de Bollywood amb un cos de ballarins que començaran aquest event on

tothom podrà seguir les coreografies i participar en el ball fins arribar al moment clau de 
l’event: l’espectacular i tan esperada tirada de color de tots els assistents en conjunt. Acte 
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!

ECOLÒGIC!

Material orgànic

Biodegradable

Respectuós amb el 

medi ambient i la pell

La teva FESTA HOLI A MIDA:

EQUIP + DJ       

EQUIP + DJ + BOLLYWOOD

EQUIP + DJ + ANIMACIÓ



reporTer Tv            porTa la Tele al Teu sopar

Per la Festa Major d’aquest any, porta la televisió al teu sopar amb un presentador i un 
càmara 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 habitants 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!



beaCH parTy               versions i FesTa
APAcHe los 80 PrinciPAles

lA locA HisteriA lA PegAtinA

els cAtArres txArAngo

La Beach Party 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 durant més de dues hores sense parar. I després, 
el nostre DJ ens proporcionarà 2h més de diversió.

pop · latino · salsa · dance · zumba merengue · twist · ska · rumba



orquesTra parFills           orquesTra la CaTalana

L’Orquestra Parfills és una formació musical de 8 músics guardonada per la Corporació 
Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) al programa Éxit de TV3 i ja porten 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... 

L’Orquestra Catalana és l’única orquestra de ball que ofereix repertori 100% cantat en 
català, tota una iniciativa encaminada a la normalització lingüística del català en l’àmbit de 
les festes majors i les festes populars. Cal mencionar que per descomptat està formada per 
músics amb una llarga trajectòria i experiència sobre els escenaris.



orquestrA MAgnuM orquestrA lA cHAttA

orquestrA lA grAn PreMière orquestrA sArAs

VintAge MAKy MAKy

 alTres ForMaCions                              Havaneres
HAVAnA xicA

lloPs de MAr

MorrAllA

blAu Mediterrà



 FesTa Kids                      avenTures i diversió

El Grup Kids amb el seu baül 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 mames i els papes! 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 

adults; amb cançons com el “Auto nuevo de papá” i viatjarem per tot el món: 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!



TRAPS: Aquest espectacle consta de 3 dracs fets totalment amb peces de tela amb 
moviments molt orgànics que els permet una interacció molt dinàmica amb el públic 
i fa que sigui un espectacle de carrer molt còmic i divertit. Al final de l’itinerari, els 3 
dracs faran una simpàtica coreografia i una explosió de cabuki que sorprendrà a tots.

DE PELUIX: Un mono gegant de 6 metres manipulat per 6 cordes com un titella gegant, 
amb música pròpia i molta interacció amb el públic. Un espectacle ideal per a propostes 
al carrer i itinerants on la gent del poble serà totalment còmplice de tot plegat.

CerCaviles i TeaTre de Carrer

LA GRAN TEMPESTA: Es tracta d’una instal·lació única on es busca una experiència 
similar a una tempesta però de confeti dins d’una cúpula inflable, amb 4 turbines d’aire 
a dins la mateixa i una música que acompanya l’experiència. Tot això plegat fan que la 
gran tempesta sigui un moment únic per grans i petits.

THE DANCE OF THE DEATH: Aquest espectacle és una festa electrònica amb música en 
viu on un enorme esquelet de 5m d’alçada dirigeix el ritme convidant tothom a ballar. 
És un espectacle nocturn on la il·luminació i els efectes especials són els protagonistes.



 Tallers inFanTils                                 inFlables

Pallassos, tallers, ciclocars, 
jumping, zoorball, festes de 
l’escuma, rocòdroms, bata-
lles d’aigua, animadors, etc!



 laser sHow                                           Mapping

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 mis-
satges personalitzats amb seqüències ràpides amb time coder, tot submergint a 
l’espectador en un moment únic i irrepetible digne de recordar.

El Vídeo-Mapping és una tècnica de projecció de vídeo que pot convertir gairebé qual-
sevol superfície en una pantalla de vídeo dinàmic tenint-ne en compte la seva morfolo-
gia. L’espectador és involucrat en una vivència virtual única on la ment és seduïda per 
les imatges que entaulen un diàleg amb les superfícies.



 arT exTreM                                   arT aMb sorra  

És un nou concepte d’art plàstica en el món de l’espectacle on es desenvolupa una 
tècnica única i innovadora on fins l’últim moment es manté la sorpresa de 
descobrir el personatge pintat. Una proposta atrevida, actual i estèticament impecable 
que fa possible la realització en directe d’un mural amb posada en escena que en 
conjunt atrapa l’espectador des del primer moment.

Borja González, de la companyia Ytuquepintas, presenta un espectacle multidisciplina-
ri que combina art amb sorra, circ, música en directe, titelles de gran format i 
pintura ràpida. Tansols amb les mans i sorra sobre un cristall, l’il·lustrador, amb pro-
jeccions en una gran pantalla, crearà històries que ompliran d’emocions, passant per 
diferents atmòsferes, només amb un moviment de les seves mans.



 CabareT sHow                esCenaris i audiovisuals
Un espectacle de varietés 
amb la Maga Melanie, un 
showman únic Víctor Gue-
rrero, la vedette Merche 
Guevara i un gran ballet 
per gaudir d’una nit de 
show.

Cada espectacle, cada festa, cada espai necessita un escenari adient i nosaltres ens 
encarreguem d’oferir muntatges de tot tipus d’escenaris de manera personalitzada amb 
un equip tècnic especialitzat que buscarà la millor il·luminació i so per l’event.



Posem al seu servei una àmplia gamma d’infraestructures per a tot tipus d’esdeveni-
ments tant per a particulars com empreses: 

Carpes de lloguer, càtering, so, il·luminació i audiovisuals. Tot això dedicat amb 
molta experiència, elegància i bon gust per tal que vostè pugui celebrar: una festa 
d’aniversari, sopars d’empresa, presentacions de productes, convencions, etc.

 CaTering i Carpes                      TariFes   
MÀGIA
- MAG LARI: Espectacle “Una nit amb en Mag Lari”....................................Consultar
- MELANIE: Espectacle Amazing .....................................................................1.500 €
- MELANIE: Espectacle “Per art de màgia”....................................................... 700 €
Artistes disponibles al Programa.cat. Preus del catxet, no inclou equip de so i llum.

MÚSICA
- CHENOA: Gira “Soy Humana”............................A consultar segons format i temporada
- ROSARIO MOHEDANO........................................A consultar segons format i temporada
- JAZZ-WORLD: DOUBLE BASSING amb Manel Cordero i Gemma Abrié.............. 1.250 €
- JAZZ amb Vicens Martí (trio i quintet) des de................................................800 €
- JAZZ- BIG BAND Vicens Martí Els Fruits Saborosos.........................................4.200 €
- ACÚSTICA: FILFERRO, Clàssics del rock versionades al català…….......................750 €
- INDIE-ROCK en català: RAMÓN ARAGALL (trio, quintet) des de..................... 650 €
- POP D’AUTOR: LOS PECES DE CRISTINA (solo, duo, trio, banda) des de........ 450 €
Artistes disponibles al Programa.cat, consultar. Preus del catxet, no inclou equips.

HUMOR
- MEUGENIO: Espectacle “Reubicando al genio”..................................................1.600 €
- ANDRÉS TORRES: Espectacle “Diario de un cuarentón”....................................1.500 €
- TRIBUT A PEPE RUBIANES: Espectacle “Lo mejor de Pepe Rubianes”.................1.800 €
- XAVIER DELTELL: Espectacle “Malditas canciones”...............................................1.500 €
- BERTO ROMERO..............................................................A consultar segons temporada
- PEYU, des de .............................................................................................. 2.000 €
Artistes disponibles al Programa.cat. Preus del catxet, no inclou equip de so i llum.

TEATRE MUSICAL
- GISELA Y EL LIBRO MÁGICO.......................................................................6.500 €
- COMÈDIA “Estavellades” dir. Joan Lluís Bozzo.............................................Consultar
- COMÈDIA MUSICAL “A quién le importa” de Jorge Berlanga ...................Consultar
Artistes disponibles al Programa.cat, consultar. Preus del catxet, no inclou equips.

REMEMBER DANCE
- Remember Dance. Inclou: 5 ballarins, DJ, Pantalla, 2h d’espectacle + 2h de disco mòbil. 
Equip de so Line Array 16.000w, Llum 25.000w ..................................................2.450 €
- Remeber Dance per aforaments inferiors a 400 pax.............................................1.600 €

HOLI PARTY
- Festival de Colors Holi amb DJ + equip ...........................................................600 €
- Festival de Colors Holi amb DJ + equip + 1 animador/a...................................750 €
- Festival de Colors Holi amb DJ + equip + Balls Bollywood (5 ballarins)..........1.500 €
No inclou els polvos Holi. Nosaltres podem gestionar la venta de color en el lloc i dia de l’event 
per a la vostra comoditat i sense cap cost adicional per vosaltres. Només cal que ens informeu 
de la previsió d’assitència que teniu per poder portar la quantitat adequada. Consultar altres 
opcions si ho desitgeu.

REPORTER TV
- Reporter TV. Inclou: presentador/a, càmara, edició video, projector, pantalla.......1.100 €
- Reporter TV amb Xavier Deltell .......................................................................1.900 €
Aquests preus no inclouen equip de so i llum.



BEACH PARTY
- Disco mòbil Beach Party: Dj, 3 ballarins, 2.000w de so i efectes de llum. 2h d’animació + 2h 
de disco..................................................................................................................950€
- Disco mòbil Beach Party: Dj, 3 ballarins, 6.000w de so i 25.000w de llum i làser de 1,2w. 2h 
d’animació + 2h de disco.........................................................................................1.450€

VERSIONS I FESTA
- VERSIONS: Apache, Los 80 Principales, La Loca Histeria............A consultar segons temporada
- FESTA: La Pegatina, Catarres, Txarango..................................A consultar segons temporada

ORQUESTRA PARFILLS - 10 components
- Temporada Hivern del 13/10 al 10/06...............................................................2.000€
- Temporada Estiu del 11/06 al 12/10..................................................................3.000€
Amb concert de tarda, suplement de 500 €.
ORQUESTRA LA CATALANA - 9 components
- Temporada Hivern del 13/10 al 10/06.............................................................2.800€
- Temporada Estiu del 11/06 al 12/10...............................................................4.500€
L’actuació inclou concert de tarda i ball de nit.

ALTRES FORMACIONS I HAVANERES
- Duets musicals: teclat i cantant, 3h de ball.........................................................500€
- Trio musical: teclat, guitarra i cantant, 3h de ball...................................................750€
- Conjunt musical de 4 components: 2 teclats i 2 veus, 3h de ball..........................1.200€
- Conjunt de 5 components: teclat, guitarra, bateria i 2 veus, 3h.............................1.600€
- Conjunt de 6 components: teclat, guitarra, baix, bateria i 2 veus, 3h....................1.800€
- HAVANERES, 1h 30min..........................................................................................750€

FESTA KIDS
- FESTA KIDS. Inclou: 3 animadors, DJ, equip de so i llum, 90min ................................700€

CERCAVILES I TEATRE DE CARRER
- TRAPS, 2 pases de 30min .................................................................................1.500€
- DE PELUIX, 1h .................................................................................................2.500€
- LA GRAN TEMPESTA, 5h (2 pases de 2h 30min)..................................................2.500€
- THE DANCE OF THE DEATH, 1h ….......................................................................3.500€
Dobles sessions disponibles. Consultar preus per hores extra.

TALLERS INFANTILS i INFLABLES
- Pallassos: 1 component, 1h.................................................................................250€
- Pallassos: 2 components, 1h................................................................................400€
- FESTA DE L’ESCUMA + 1 animador.....................................................................500€
- Grup d’animació infantil: 2 components, 1h.........................................................550€
- Zorball, 1 unitat, 3h..........................................................................................350€
- Zorball, 2 unitats, 3h........................................................................................650€
- Jocs gegants, 20 unitats amb monitors, 2h.......................................................600€
- Parc infantil amb 2 inflables amb monitors, 3h (terra)...................................500€
- Parc infantil amb 3 inflables amb monitors, 3h (terra)....................................650€
- 2 Inflables d’aigua amb monitor, 3h..................................................................600€
- 3 Inflables d’aigua amb monitor, 3h..................................................................750€
- Màgia infantil 1h...............................................................................................450€
- Segways, 4 màquines amb monitors i circuit 3h.............................................650€
- Bou mecànic 3h................................................................................................500€
- Tallers de manualitats: globoflèxia, maquillatge, etc. 2h....................................350€

   TariFes   
ESPECTACLES VISUALS
- LASER SHOW amb equip de so........................................................................4.500€
- MAPPING 5min amb equip de so.......................................................................3.500€
- ART AMB SORRA des de.................................................................................. 2.500€
- ART EXTREM: espais exteriors, superfície de 3x1,30m, 2 quadres (sense so) .......800€
- ART EXTREM: espais interiors, superfície de 1,40mx1,40m, 2 quadres (sense so)....600€

CABARET SHOW
- Show de Varietés “Cabaret Show”: presentador humorístic, vedette i mag, 2h d’espectacle, 
equip de so i llum....................................................................................................1.800€
- Show de Varietés “Cabaret Show”: presentador humorístic, vedette, mag i cos de ballarins, 
2h d’espectacle, equip de so i llum............................................................................2.425€

ESCENARIS i altres espectacles
- LLOGUER D’ESCENARIS: muntatge, transport, escala, baranes i faldó.................A consultar

Discoteques Mòbils amb animació
- Disco mòbil Bàsica: Dj + Animador/a, 2000wts de so i efectes de llum 4h..............500€
- Disco mòbil Superior: Dj + Animador/a, 6000wts de so i 25.000wts de llum en efectes i 
làser de 1,2wts 4h.................................................................................................850€

Espectacles Varis
- Karaoke: animador, pantalla vídeo, equip de so i tècnic, 2h karaoke + 2h disco.......650€
- Xaranga, desde 5 components...............................................................................650€
- Monologuistes de TV, 1h, desde............................................................................450€
- Streaper masculí o femení 15min........................................................................200€
- Cambrer actor......................................................................................................225€
- CAMBRERS ACTORS (2 components) 50 min.......................................................375€
- CAMBRERS ACTORS (3 components) 50 min.......................................................475€ 
- Tuna desde 3 components..................................................................................400€
- Mariachis 3 components 45min...........................................................................500€
- Coro rociero 45min.............................................................................................700€
- Quadre Flamenc (Trio guitarres, 2 balladores) 1 h. sense so des de....................800€
- Els 3 tenors: recital de sarsuela, òpera o música tradicional napolitana. Pianista 
i 3 tenors amb equip de so i llum, 1.30h..............................................................1.300€
- Cantant de copla Victoria Ocaña, 1h.....................................................................650€
- Batucades, desde.................................................................................................600€
- Transformista, showman, presentador....................................................................450€
- Tarotistes (1 noia durant 1 hora i mitja) amb possibilitat d’ampliar............Consultar
- Caricaturistes (1 persona durant 90min) amb possibilitat d’ampliar...............Consultar 
- Quartet de Jazz 2 h.........................................................................................800€
- Violinista clàssic 1 h.........................................................................................250€
- Quartet clàssic 1 h.............................................................................................720€
- Mag per comunió 40min per a 1 o 2 comunions màxim el mateix dia............600€
- Pallassos per comunió 40min per a 1 o 2 comunions màxim el mateix dia....300€
- Gospel (4 components) 40 m.............................................................................750€
- Grup rumbero (4 components) teclat més percussió 2 h. sense so................1.200€
- Festa Brasilera (2 noies i 1 noi) 40 min.........................................................680€
- Lloger de so (1000 wts amb tècnic)................................................................350€

* En aquests preus no està inclòs l’IVA que és del 21%. Preus subjectes a possibles variacions.
* Els dies de Carnaval, 23 de juny i 31 de desembre els preus s’incrementen segons el producte.




