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REMEMBER, L’ORIGINAL

 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 t’han acompanyat durant tota la teva vida. Música de totes les èpoques  
que et transportaran als teus records a traves del vestuari i les coreografies dels  
anys 70, 80 i 90. 
Amb més de 300 actuacions en 4 anys s’ha convertir en l’èxit de la temporada.  
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 de tota una època.
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SUMMER DANCE

EQUIP DE SO + LLUMS + PANTALLA DE VIDEO
CONFETI + PILOTES GEGANTS
LÀSER SHOW
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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 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... 
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ALTRES ORQUESTRES
     ORQUESTRA GRAN PREMIÈRE              ORQUESTRA LA CHATTA

         ORQUESTRA QUARTZ                                   DOBLE CARA

                  BLUE MARESME                                 ORQUESTRA SARA’S
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GRUPS DE VERSIONS
       APACHE                           LOS 80 PRINCIPALES

LA LOCA HISTERIA                    LA PEGATINA

    ELS CATARRES                      RUC´n´ROLL
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HAVANERES
       APACHE                           LOS 80 PRINCIPALES        LLOPS DE MAR                    TELA MARINERA

             MORALLA                              HABANA XICA

    ELS CATARRES                      RUC´n´ROLL
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CABARET SHOW

 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
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 MAGIA
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HOLI PARTY

EQUIP + DJ + ANIMADOR + ESCUMA

EQUIP + DJ + ANIMADOR

La festa de colors HOLI a la teva mida

ECOLÒGIC
Material orgànic.
Biodegradable.

Respectuós amb el 
medi ambient i la pell.

     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 incluin escuma on tothom podrá ballar 
i participar fins arribar al moment clau de l’event, la tirada de colors.
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KIDS DANCE

  KIDS DANCE amb la seva maleta 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. Musica per al mes 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=F55vhiefhi8



INFANTIL

Personalitzem la teva FESTA:
 - Pallasos i/o animadors
 - Tallers infantils.
 - Batalles d’aigua.
 - Infables.
 - Ciclocars. 
 - Pintacaras.

......... i tot el que se’t passi.
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INFANTIL
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REPORTER 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 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 o a la festa.

PORTA LA TELE AL TEU SOPAR O FESTA.
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HUMOR

MEUGENIOMEUGENIO

... saben aquel que diu 

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

LÀSER SHOW / MAPPING
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CATERING I EVENTS

 Posem al seu servei una àmplia gamma d’infraestructures per a 
tot tipus d’esdeveniments tant per a particulars com a empreses.
 
 Carpes de lloger, càtering, so, il-luminació i audiovisuals. Tot 
això dedicat amb molta experiència, elegància i bon gust per tal 
que vostè pugui celebrar: una festa de aniversari, sopars d’empresa,                  
presentacions de productes, convencions, etc...
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EQUIPS DE SO I LLUMS

        Estudiem las tevas necessitats i 
personalitzem la teva proposta,perquè    
tinguis una festa o esdeveniment perfecte. 
Tu digues el que necessites que nosaltres        
busquem la solució.

  Cada espectacle, cada festa, cada espai necessita un so 
i llum personalitzat i nosaltres ens encarreguem d’oferir muntatges 
de tot tipus amb un equip tècnic especialitzat que buscarà la millor 
il-luminació i so per l’event.
Tenim unes ofertes que estem segurs seran del teu gust.

Des de 

300 €

LLOGUER DE ÈQUIPS DE SO i LLUMS
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TARIFES
MÚSICA
   - CHENOA                                                                A consultar segons format i temporada

   - ROSARIO MOHEDANO ( Sense so i llums )                                 .................. 2000 €

   - TONI TORRES ( Sense so i llums ) .................. 400 €

REMEMBER, L’ORIGINAL
   5 ballarins, DJ, audiovisuals, 2 h espectacle + 2 h disco mòbil                                             .................. 1800 €

   Aforaments superiors a 400 persones .................. 2450 €

SUMMER DANCE
   - Disco show SUMMER DANCE, DJ, 3 ballarins, equips de so, efectes de llum 
(làser i audivisuals ). 2 h de animació + 2 h de DJ                              ..................    1100 €

Aforaments superiors a 400 persones .................. 1500 €

ORQUESTRA PARFILLS - 10 components

         - Temporada Hivern del 13/10 al 10/6    .................. 2000 €

         - Temporada Estiu del 11/06 al 12/10 .................. 3000 €

Amb concert de tarda, suplement de 500 €

ALTRES ORQUESTRES
   Duets musicals                                  .................. 500 €

   Trio musical .................. 750 €

   Conjunt musical de 4 components .................. 1200 €

   Conjunt musical de 5 components .................. 1600 €

   Conjunt musical de 6 components .................. 1800 €

GRUPS DE VERSIONS
   - Apache, Los 80 principales, La Loca Histeria, La Pegatina, Els catarrets                                                                                                                                        
                                                                                        A consultar segons format i temporada

   - Ruc’n’Roll: 2 h. de versions de grups de Rock Català dels 90 .................. 1800 €

   Aforaments superiors a 400 persones .................. 2700 €

HAVANERES  ...... des de  750 €

CABARET SHOW
 - NIT DE CABARET: Mestre de cerimonies, Mag humorístic, cos 
de ballarins i Vedette.120 min. inclós equip de so i llums. .................. 2425 €

MAGIA
 - MELANIE: “Per art de màgia” ( Inclós so i llums ) .................. 600 €

 - MAGIA 1 h. .................. 450 €
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HOLI PARTY Festival de colors
   Festival Holi amb DJ + èquip + animador/a                                   .................. 750 €

   Festival Holi amb DJ + èquip + animador/a + canyo escuma .................. 900 €

             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 previ-
sió d’assistència que teniu per poder portar la quantitat adequada. Consultar altres opcions si ho desitgeu.

DISCOTEQUES MÒBILS
 Disco mòbil + 1 animador .................. 500 €

KIDS DANCE
 Festa KIDS inclou: 3 animadors, DJ, èquip de so i llums 90 minuts. .................. 700 €

 Festa KIDS amb ESCUMA. 120 minuts .................. 950 € 

TALLERS INFANTIL i INFABLES
 - PALLASSOS: 1 component, 1 h. .................. 250 €

 - PALLASSOS: 2 component, 1 h. .................. 400 €

 - TALLER MANUALITATS: Globoflèxia, maquillatge, etc... .................. 350 €

 - JOCS GEGANTS ...... des de 450 €

 - 1 INFABLE terra .................. 250 €

 - 2 INFABLES terra .................. 450 €

 - 3 INFABLES terra .................. 650 €

 - 1 INFABLE aigüa .................. 300 €

 - 2 INFABLES aigüa .................. 550 € 

 - 3 INFABLES aigüa .................. 750 €

REPORTER TV
  - Presentador/a, càmera, edició de video, projector i pantalla. 
(No inclós so )                            .................. 1500 €

HUMOR
 - MEUGENIO: "Reubicando al genio" .................. 1500 € 
 - ANDRES TORRES : "Diario de un cuarentón" .................. 1500 €

ESPECTACLES VISUALS
 - LÀSER SHOW amb equip de so                               A consultar segons format i temporada

 - MAPPING 5 min. amb equip de so .................. 3500 € 

CATERING                                                         A consultar segons format i temporada

* En aquests preus no està inclòs l’IVA vigent. Preus subjets a possible variacions.

* Els dies de Carnaval, 23 de juny i 31 de desembre els preus s’incrementen segons el 
producte.
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JOS ESPECTACLES S.L.
Gran via de les Corts Catalanes, 617; 3r 2a

08007 Barcelona

93 423 77 69 - 610 71 89 37
produccionesjos@produccionesjos.com

www.produccionesjos.com


