ATRAPA LA FESTA!!!

Sinopsi
Els Atrapasomnis portem totes les nostres aventures i cançons amb una
banda de diferents formats i disposats a Atrapar la festa. Amb els personatges
que ens acompanyen a tots els espectacles, cantarem i ballarem els nostres
èxits i d’altres cançons populars conegudes. Un espectacle, amb moviment i
adequat per a totes les edats. La serp Siseta, els Cowboys, la Sabata, la foca
Filomena, el popurri tradicional, la Marieta discoteca i moltes més… sonaran
amb molt i molt de ritme.
Un espectacle molt participatiu i dinàmic on les famílies participen en molts
moments i el qual adaptem amb un repertori segons la celebració de l’any. Un
espectacle molt dinàmic i participatiu amb danses, jocs i cançons.
Els objectius d’aquest espectacle són fomentar el respecte i la cooperació
entre totes les persones, i conèixer les diferents tradicions.

ADAPTACIÓ NORMATIVA COVID-19
Durada: 60/70 minuts
Adequat per a totes les edats.
L'espectacle es pot fer tant en interior com en exterior.

Repartiment artistes
Jordi Masferrer: Veu.
Pau Boïgues: Veu i Guitarra.
Malva Vila: Veu i teclats.
Marc Sánchez: Bateria.
Lu Garriga: Dissenyadora gràﬁca i il•lustradora.
Albert Cortada: Tècnic de so.

Fitxa Tècnica
Accés amb furgoneta a l’escenari i plaça de pàrquing.
Serà necessari un escenari net i estable amb escala lateral d’un mínim 4x3m o
5x3m. Presa de corrent 4.000w amb terra.
Raider tècnic i equip de so. El grup disposa d’equip de so per espais petits i
mitjans, en cas d’utilitzar equip de so extern us podeu descarregar el nostre
raider.
Muntatge i proves de so. Es necessiten 2h pel muntatge i prova de so. 1 hora
pel desmuntatge.
Es requereix vestuari per canviar-se i ampolles d’aigua petites pel concert.
Pel bon funcionament de l’espectacle, es recomana no fer activitats paral•leles.
L’espectacle no permet interrupcions.
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