LA FESTA DE L’ESCUMA

Sinopsi
Els Atrapahits, han buscat una solució a la calor de l’estiu i ﬁnalment l’han
trobat. Una festa amb globus, escuma de colors, pilotes gegants, jocs i el
nostre súper canó, en Ramon. Tot aquest combinat farà que l’escuma i la
música dels Atrapahits, es converteixi en la recepta perfecte per suportar la
calor de l’estiu. Una estona de música i diversió assegurada.
L’espectacle es pot adaptar juntament amb una festa HOLI, inspirada en el
famós i conegut Holi de l’Índia. Aquest espectacle es pot incloure dins de
qualsevol dels nostres formats de concerts en directe i festes de l’escuma.
Demaneu-nos informació.

Fitxa Tècnica
Accés amb furgoneta a l’escenari i plaça de pàrquing.

ADAPTACIÓ NORMATIVA COVID-19

Serà necessari un escenari net i estable amb escala lateral d’un mínim 4x3m.
Presa de corrent 2.000w amb terra. Presa d’aigua a prop de l’escenari.

Durada: 60/70 minuts
Adequatsper a totes les edats.
L'espectacle es pot fer tant en interior com en exterior.

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.

Repartiment artistes

Muntatge i proves de so. Es necessiten 1h pel muntatge i prova de so. 1 hora
pel desmuntatge.

Jordi Masferrer: Veu.
Pau Boïgues: Veu i Guitarra.

Pel bon funcionament de l’espectacle, es recomana no fer activitats
paral•leles. L’espectacle no permet interrupcions.
●

●
●
●
●

Tots els productes que s’utilitzen tenen certiﬁcat CE, són totalment naturals i
no contenen productes químics ni gluten (farina de blat de moro, sal i colorant
alimentari natural).
Assegurança de responsabilitat civil per espectacles amb escuma a l’aire lliure.
Màquina d’escuma d’última generació homologada i certiﬁcada C.E.
Líquid escumogen homologat i certiﬁcat C.E.
Si es demana prèviament es pot enviar un PDF, amb tota la documentació
homologada i certiﬁcada.
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