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Aquest any, la meva festa tindrà ...
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3



Màgia

NO
U

ES
PE
CT
AC
LE

4



Màgia

 La Melanie és de les poques noies 
il-lusionistes del nostre territori que ara ens 
porta el seu espectacle femení i ens farà veu-
ra la màgia com mai s’ha vist:          Amazing, 
un espectacle que compta amb la dirección 
del Mag Lari. 

 Després d’una trajectòria farcida de 
premis i treballant amb mags de renom, ens 
presenta el seu tercer espectacle   AMA-
ZING, 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 ¡

 Estic encantada, i ara ús podríeu 
preguntarme encantada d’estar aquí avui 
amb tots vosaltres o bé encantada referent 
a tenir poders? Bé, això ho haureu de des-
cobrir durant la funció, però us donaré una 
pista, si bé sabeu que els mags no tenim 
poders us puc assegurar que encara així us 
faré passar una estona encantadora, una 
hora plena d’allò que millor se´m dóna, la 
màgia i l´humor, i això si, sempre acom-
panyada del meu toc personal i femení.
 
 Ah¡ Ja sé que teniu por d’anar a veu-
re a màgia per si us treuen a l’escenari i us 
ho fan passar malament, per això he portat 
la solució al problema, en aquest especta-
cle els voluntaris s’ho passaran d’allo més 
bé, com us he de fer passar una mala esto-
na, una noia tendra i encantadora com jo?

Una espectacle de la marca Melanie.
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Humor

MEUGENIOMEUGENIO

... saben aquel que diu 

CHENOA

ANDRES TORRES

6



Música
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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 desco-
negudes. 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.



Música
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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 que 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.
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... mes que un espectacle

 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.
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hOLI party

     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 festa de colors HOLI a la teva mida
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festival de colorS holi

EQUIP + DJ + ANIMADOR

EQUIP + DJ + ANIMADOR + ESCUMA

 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! 

Vine a gaudir de la festa de color HOLI.

ECOLÒGIC
Material orgànic
Biodegradable

Respectuós amb el 
medi ambient i la 

pell
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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. 
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Porta la tele al TEU sopar

 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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summer dance

EQUIP DE SO + LLUMS + PANTALLA DE VIDEO
CONFETI + PILOTES GEGANTS
LÀSER SHOW
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rUC’n’ roll

             RUC’n’ROLL és un concert que reviu els clàssics del Rock Català amb 
una osada en escena desenfadada, de qualitat i amb molta energia, que connecta 
amb el públic des de la primera fins a la última cançó. Recordem les bandes més 
conegudes dels 90: Els Pets, Sau, Sopa de Cabra i Lax`n Busto, amb mítiques 
cançons de Sangtraït, Gossos, l’ska de Brams i Obrint Pas ... i alguna sopresa més!

 Tornen les cançons que han marcat a més d’una generació. Sintonitza 
RUC’nROLL ... i reviu els clàssics del Rock Català !

És música, records i molta festa !!
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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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Orquestra la catalana

            L’Orquestra Catalana és l’única orquestra de ball que ofereix repertori 
100% cantat en català. 
     Cal mencionar que per descomptat està formada per músics amb una 
llarga trajectòria i experiència sobre els escenaris.
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Versions musicals
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Kids dance

  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 mames 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!
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aVENTURES I DIVERSIÓ
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LÀSER SHOW

             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.
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MAPPING

            El Vídeo-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.
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aRT AMB SORRA

            Borja González, de la companyia Ytuquepintas, presenta un espectacle 
multidisciplinari 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 projeccions en una gran pantalla, crearà històries que ompliran d’emocions, 
passant per diferents atmòsferes, només amb un moviment de les seves mans.
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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 en-
tre plomes, strass, llums i colors. 

DEIXA’T SEDUIR PER AQUESTA NIT DE CABARET.
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equips de so i llums
EQUIP 1

10.000w de SO
20.000w de LLUM
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EQUIP 2
12.000w de SO

24.000w de LLUM
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equips de so i llums
EQUIP 3

16.000w de SO
28.000w de LLUM
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EQUIP 4
24.000w de SO

36.000w de LLUM
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equips de so i llums

CONDICIONS

 Els preus inclouen la sonorització de dos grups o un grup i un dj. Es                    
cobraran 150 € en cas que hi hagi grups o dj’s extres.

 En cas de necessitar equips durant varis 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.
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Tarifes
MÀGIA
   - MAG LARI: “Una nit amb el Mag Lari “ .................. 3500 €

   - MELANIE: “ Amazing” .................. 1500 €

   - MELANIE: “ Enchantée .................. 950 €

Artistes disponibles al Programa.cat. Preus del catxet, no incou equips de so i llums.

HUMOR
   - MEUGENIO: “Reubicando al genio” .................. 1500 €

   - ANDRES TORRES : “Diario de un cuarentón“ .................. 1500 €

Artistes disponibles al Programa.cat. Preus del catxet, no incou equips de so i llums.

MÚSICA
   - CHENOA                                                                A consultar segons format i temporada

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

   - OBDUM, del programa “Oh happy day” ( Sense so i llums ) 1:30 h .................. 925 €

   - KISS PARTY “Els Nº1 més importants de la radio” 1:30 h .................. 3360 €

   - MECANO SHOW 1:30 h .................. 2780 €

                                      Aforaments inferiors a 400 persones .................. 2280 €

   - ABBA SHOW 1:30 h .................. 2780 €

 Aforaments inferiors a 400 persones .................. 2280 €

REMEMBER, L’ORIGINAL
   5 ballarins, DJ, audiovisuals, 2 h espectacle + 2 h disco mòbil                                             .................. 2450 €

   Aforaments inferiors a 400 persones .................. 1800 €

HOLI PARTY Festival de colors
   - Festival Holi amb DJ + equip + animador/a .................. 750 €

   - Festival Holi amb DJ + equip + 1 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 previsió d’assistència que teniu per poder portar la quantitat adequada. Consultar 
altres opcions si ho desitgeu.

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

Aforaments inferiors a 400 persones .................. 1100 €

VERSIONS I FESTA
   - RUC’n’ROLL : 2 h. de versions de grups de Rock català dels 90 ................ 2700 €

Aforaments inferiors a 400 persones .................. 1800 €

ORQUESTRES, GRUPS DE BALL I HAVANERES
   ORQUESTRA PARFILLS - 10 components

         - Temporada Hivern del 13/10 al 10/6    .................. 2500 €

         - Temporada Estiu del 11/06 al 12/10 .................. 3500 €

Amb concert de tarda, suplement de 500 €

   ORQUESTRA LA CATALANA - 9 components

         - Temporada Hivern del 13/10 al 10/6    .................. 2800 €

         - Temporada Estiu del 11/06 al 12/10 .................. 4500 €

Amb concert de tarda, suplement de 500 €

   DUET MUSICAL: Teclat i cantant, 3 h de ball. .................. 500 €

   TRIO MUSICAL: Teclat, guitarra i cantant. 3 h de ball .................. 750 €

   CONJUNT 4 COMPONENTS: 2 teclats i 2 veus. 3 h de ball .................. 1200 €

   CONJUNT 5 COMPONENTS: Teclat, guitarra, baix i 2 veus. 3 h .................. 1600 €

   CONJUNT 6 COMPONENTS: Teclat, guitarra, baix, bateria i 2 veus. 3 h   ...... 1800 €

   HABANERES .................. 750 €

KIDS DANCE
   - Festa kids inclou: 3 animadors, DJ, equip de so i llum. 1:30 h .................. 700 €  

   - Festa kids amb escuma. 2 h. .................. 950 € 

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

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

   - FESTA DE LA ESCUMA .................. 350 €

   - Grup d’ animació infantil: 2 components, 1 h .................. 550 €

   - Zorball, 1 unitat, 3 h. .................. 350 €

   - Zorball, 2 unitat, 3 h. .................. 650 €

   - Jocs gegants, 20 unitats amb monitors, 2 h. .................. 600 €

Tarifes
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   - Parc infantil amb 3 infables amb monitors, 3 h ( terra ) ................. 650 €

   - 2 infables d’aigua amb monitor, 3 h. ................. 600 €

   - 3 infables d’aigua amb monitor, 3 h. .................. 750 €

   - Màgia infantil 1 h. .................. 450 €

   - Segways, 4 màquines amb monitors i circuit, 3 h. .................. 650 €

   - Bou mecànic 3 h. .................. 500 €

   - Tallers de manualitats: globoflèxia, maquillatge, etc ... 2 h. .................. 350 €

ESPECTACLES VISUALS
   - LÀSER SHOW amb equip de so .................. 2500 €

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

   - ART AMB SORRA amb equip de so i pantalla de video .................. 2500 €

CABARET SHOW
    - NIT DE CABARET: Mestre de ceremonias, Mag humoristic, Vedette i Cos 
de ballarins. 2 h d’espectacle, equip de so i llums ( inclòs ).               ................. 2425 €

ESCENARIS
   - LLOGUER D`’ESCENARIS: Muntatge, escala, baranes i faldó. .................. 15 €/m2    

Transport .................. 150 € 

DISCOTEQUES MÒBILS
   - Disco mòbil BÀSICA: Dj, 2000w de so i efectes de llum 4h. .................. 350 €

   - Disco mòbil ANIMACIÓ: Dj + animador/a, 2000w i efectes de 
llum 4 h. .................. 500 €

   - Disco mòbil SUPERIOR: Dj + animador/a, 6000w de so, 
25000w de llum en efectes i làser. 4 h. .................. 950 €

LLOGUER DE SO I LLUMS
   - PETIT FORMAT: 1000w de so i llum convencial .................. 300 €

   - PETIT FORMAT: 2000w de so i llum convencial .................. 400 €

   - GRAN FORMAT: 

           EQUIP 1: 10000w de so i 20000w de llum .................. 1350 €

           EQUIP 2: 12000w de so i 24000w de llum .................. 1650 €

           EQUIP 3: 16000w de so i 28 000w de llum .................. 1900 €

           EQUIP 4: 24000w de so i 36000w de llum .................. 2780 €

Inclou tècnics, transports, muntatge i desmontatge

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

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

Tarifes
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