
Fitxa artística
Títol:
“Dia’n’swing”

Presentació:
T’has atrevit mai a sortir a cantar al carrer? A fer uns “coros” amb els teus veïns? A treure el/la 
“cantant faranduler/a” que portes a dins? Doncs, aquest és el teu cercavila!; no t’ho pots 
perdre... un cotxe amb cinc músics escapats d’una fotografia en blanc i negre et convidaran a 
posar una mica de “swing” a un dia potser insípid.

Descripció:
Espectacle de cercavil•la i animació musical adreçat a tots els públics. Vehiculat amb un 
increïble 2CV "tunejat" dotat de 2000w de so i “sonat” amb un quintet de músics en directe; 
cinc músics de primeríssima amb una instrumentació típica del dixieland de Nova Orleans.

Possibilitat de cusomitzar-lo segons època festiva i/o a mida de l'event.

Presentat a molts festivals (FETEN; Vila-Real, Sa Xerxa, Tamborinada, La Mostra...), sempre ha 
recollit bona premsa.

També pot ser contractat a través del Programa.cat de la Generalitat.

És en llengua catalana però existeix la possibilitat de fer-lo en castellà.

Components:
Roger Canals Parellada 
Daniel Lévy 
Joan Pinós 
Juli Aymí
Jay Wallis 
(Substituts: Oriol Roqué o Martí Elias, Fèlix de Blas o René Dossin, Joan Trabal o Pol Prats, 
Alexey Baeichuck o Óscar Font)

Repertori:
Composicions pròpies i cançons tradicionals dixieland. 
Es pot demanar un programa específic de repertori dixie. 

Producció:
GAAC(Gestió i Administració d’Actes Culturals) i Cia. Roger Canals
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Fitxa tècnica
Gènere:
Cercavila. Animació musical itinerant.

Públic: 
Apte per a tots els públics i totes les edats.

Durada:
70-90 minuts.

Muntatge i desmuntatge: 
2h de muntatge
1h de desmuntatge

Requeriments tècnics

Espai:
Carrers d’accés practicable amb un vehicle (Citröen 2 CV). 
Pàrquing per la furgoneta i remolc de transport del vehicle (10m) amb delimitació de balles de sepa-
ració. 
Cal vestuari.
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