
Fitxa artística
Títol:
“El gran reBOOOMbori” quartet.

Presentació:
“Espectacle explosiu per agitar el personal. Un remolí que t’envestirà a ritme de música 
marxosa i estimulant. Cançons, danses i jocs musicals que busquen la participació total dels 
veritables protagonistes de la festa: vosaltres, el públic! Un grup d’alt voltatge musical i un 
animador amb humor, ritme i sensiblitat que et proposaran que entris en el seu joc de 
provocacions, en l’espiral d’un gran re…BOOOM!…bori...”

Descripció:
Espectacle d’animació musical adreçat a públic infantil i familiar, ideal per festes amb públic 
nombrós. 
Format quartet: animador/músic amb veu, guitarra/banjo i loop station + bateria + contra-
baix/tuba + Clarinet/saxo.
Inclou tècnic de so propi en casa en cas de contractar amb la nostra sonorització.
Tota la música és realitzada en viu.
És en llengua catalana.

Components:
Roger Canals Parellada
Daniel Lévy
Joan Pinós
Juli Aymí
(Substituts: Oriol Roqué o Martí Elias, Oriol Gonzàlez o René Dossin, Joan Trabal o Pol Prats)

Repertori:
Composicions pròpies i cançons tradicionals. Totes són en català excepte alguna cançó que 
es fa en llengua castellana i/o anglesa.

Producció:
Cia. Roger Canals (2009).

Fitxa tècnica
Gènere:
Animació musical d’escenari.
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Públic: 
Recomanable a partir de 5 anys.

Durada:
60 minuts.

Muntatge i desmuntatge: 
1h 30‘ muntatge
1h desmuntatge

Requeriments tècnics

Espai:
Exterior o interior; qualsevol espai diàfan i adequat a la quantitat prevista de públic.
Facilitat d’accés amb vehicle.
Pàrquing per a tres vehicles. 

Escenari:
6x4m; Alçada segons visibilitat espai, recomanable 0,50-1m
10 Balles de delimitació (per crear zones de seguretat al voltant dels altaveus).

Corrent:
Alterna, 220v i 4000W amb presa de terra.

Llums:
Només si és necessari (espais interior o espectalces de nit). 
La companyia en disposa (2000 w), lloguer a part.
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