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La banda vallesana ha viscut un estiu immillorable amb l'estrena de La banda vallesana ha viscut un estiu immillorable amb l'estrena de Festisme (LT Records, 

2021). Amb gairebé una vintena de concerts, La Troupe ha fet bandera de l’autogestió, la 

cooperació i la sostenibilitat, uns valors que la caracteritzen, en escenaris com l'Aquelarre 

de Cervera, sent cap de cartell amb una rebuda impressionant, l'Ethno Catalonia de 

Banyoles o la Festa Major de Vilafranca del Penedès, fent alçar i ballar places majors tan i 

tan emblemàtiques com les d'aquestes viles.

També ha recorregut escenaris festius com el També ha recorregut escenaris festius com el MarataFolk, el Festival Sota la Palmera de 

Tarragona o les Festes Majors de Figueres o Sants, entre d'altres. La rebuda del públic ha 

estat espectacular, connectat a cada concert des del minut 1 fins al final gràcies a un directe 

fresc, alegre, festiu i en el qual tothom si ha sentit partícep. 2023 vindrà carregat de noves 

cançons i un directe renovat. Cançons inèdites seguint la línia del primer disc: varietat 

d'estils, melodies ballables i lletres properes.

A més, el nou directe serà molt més que un sol concert, amb moltíssima connexió amb el A més, el nou directe serà molt més que un sol concert, amb moltíssima connexió amb el 

públic, fent-los el principal protagonista durant 90 minuts. La Troupe és ball, alegria i 

desenfrè, però també emoció, estima i bonhomia 
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https://youtu.be/Rgg5iwjp0zc
https://open.spotify.com/album/0pX4iOrT30mdSb1pnl10Pe?si=k8q59J8sSFKIWL0WjR3QuA
https://open.spotify.com/artist/5b1n9V9JfvpeiZ6nerReAO?si=YIjWAYUkTFikxjr7ard_tw
https://www.latroupe.cat
https://www.instagram.com/latroupemusic/
https://www.youtube.com/channel/UCX8TAip4GETHhXQXaldGLhQ
https://www.facebook.com/latroupemusic
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La Tribut FM és tota una festa major en un sol concert. Després d'estrenar-se el 2017 i La Tribut FM és tota una festa major en un sol concert. Després d'estrenar-se el 2017 i 

passar per escenaris dels més reconeguts d'arreu de Catalunya i les Illes Balears, estan més 

que preparats per fer-vos passar una de les millors nits de l'any. Fent d’1 a 4 hores de 

música en directe, la banda ofereix la possibilitat d’escollir entre dos repertoris. Un setlist 

encarat a la música de casa, o bé un altre repertori molt més internacionalitzat, pensat 

per convertir cada nit en una autèntica revetlla popular. Un concert pensat pel públic, 

vosaltres, que sou els veritables protagonistes de la festa.

Benvinguts a La Tribut FM, Benvinguts a La Tribut FM, tota una festa major en un sol concert!
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https://www.facebook.com/latributfm
https://www.youtube.com/channel/UCaVFTxULC3rDADn_tTA99SA
https://www.instagram.com/latributfm/
https://www.youtube.com/watch?v=sqOw03hyxPo
https://www.youtube.com/watch?v=_t3nSP8ZP-Q
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Sardines en Llauna ofereix un concert ple d'energia, dinamisme i festa tot ballant, 

cantant i rient al ritme de clàssics de l'animació infantil catalana, amb el seu toc personal. 

Es dediquen a fer sobre l'escenari el que tantes vegades hem fet a les nostres sobretaules: 

fer nostres les cançons amb les que hem (i heu) crescut i, alhora, intentar inculcar-les a les 

generacions que venen. 

Amb una formació de bateria, baix, teclat / guitarra i dos cantants que, alhora, dinamitzen Amb una formació de bateria, baix, teclat / guitarra i dos cantants que, alhora, dinamitzen 

el concert amb l'ajuda del Jacob, l’animador a pista que té un paper clau en el 

desenvolupament de l'espectacle, adoptant el rol de dinamitzador de públic fent saltar, 

ballar i cantar a tothom sense parar, Sardines en Llauna ofereix un espectacle que repassa 

algunes de les cançons i danses més escoltades de l'animació de casa nostra. Sempre 

donant-li la volta a tot el que fan, versionant els temes a rumba, rock, ska, reggae o fins 

i tot punk!
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https://vimeo.com/756176874
https://www.instagram.com/sardinesenllauna/
https://www.youtube.com/channel/UCic6NBkM6-F_DwZi4O6BjAA
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Des de la seva estrena al Festival Acústica de la mà de Promo Arts Music ja fa 9 anys, Heavy 

Per Xics s’ha consolidat dins el circuit de música familiar com una proposta energètica, 

fresca i que fa saltar a grans i petits. La banda de 5 músics ens porta els temes del rock i 

el metall més coneguts de la història, fent-los sonar amb junt amb el cançoner popular 

català i lletres adaptades al públic infantil.

Sonarà Deep Purple amb en Joan Petit com balla i un popurri de cançons tradicionals Sonarà Deep Purple amb en Joan Petit com balla i un popurri de cançons tradicionals 

catalanes amb ritmes d’AC/DC o els Metallica. Si ha de ser el primer concert dels vostres 

infants, no dubteu en gaudir-lo amb ells!
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https://vimeo.com/552090085
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063582886794
https://www.instagram.com/heavyperxics/
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Amb més de 100 actuacions realitzades arreu d'Irlanda, el Regne Unit, Catalunya i les 

Balears, els Barceló Brothers segueixen escalant ben amunt i porten la seva barreja 

explosiva de música zydeco, rhythm and blues, soul i funk allà on se'ls crida. Els seus 

concerts son divertits i commovedors.

El Séamus i en Mícheál, juntament amb en Miquel, el seu pare, canten les seves pròpies El Séamus i en Mícheál, juntament amb en Miquel, el seu pare, canten les seves pròpies 

cançons sinceres impregnades de virtuosisme instrumental, moviments de ball improvisats 

i una "joie de vivre" contagiosa. La banda, completada amb un baixista, aconsegueix fer 

aixecar de les cadires a tota persona que és present en un concert seu, ideal per 

programar-lo a qualsevol hora del dia, ja sigui amb el vermut, la cervesa d’un vespre o una 

nit d’estiu a la fresca.
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https://youtu.be/wVzSOzuOr98
https://youtu.be/I7iF5C_JNSA
https://www.miquel-barcelo.com/the-barcelo-brothers
https://open.spotify.com/artist/4DMOyL4MlFnaBiBRFnj9hy?si=yduw0ex6Tgeo6gNF1diiMw
https://www.instagram.com/clarantheatre/
https://www.youtube.com/channel/UCmPn0DxLYrFp88c4DxxPmzQ
https://www.facebook.com/Barcelobrothers
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En Titus, el pallasso protagonista d'aquesta petita història, decideix abandonar el circ per 

encarar la seva última etapa. Amb anys d'experiències i emocions, però, l'espectacle ha de 

continuar... Ha de convertir el dolor en un somriure, les llàgrimes en ganyotes. Riu, 

pallasso, del teu amor trencat. Riu del dolor que enverina el cor, que és aquest verí amb el 

que la comèdia mor.

L'espectacle de la L'espectacle de la Cia. La Tête Pallassos s'adapta al format que més t'encaixi. Una funció 

de 60 minuts des de peu de carrer o des de l'escenari del teatre de la teva vila. Ideal per tot 

tipus de programacions estables, festes majors i fires i festivals de circ, pallassos i/o teatre. 

Per tots els públics.

ï§ÎâôéǺ°ô±·ïǺǪǺ �;'5'�Q

https://youtu.be/zP31pth3ptk
https://youtu.be/R6HgSpn0NX8
https://www.instagram.com/latetepallassos/
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5�Ǻâ�ïĄ�Ï±�ǺÎ¨éǺâôå�ǺǺ Els Mil Hombres és un grup de 

per-versions dels clàssics del rock, la rumba, el pop, el reagge, el funk... Una barreja 

explosiva de mil cançons i mil finals diferents que busquen la sorpresa i la diversió del 

públic. La banda la formen 6 membres guerrers del rock&roll que sonen com un exèrcit de 

“Mil Homes”. Porten el seu directe energètic a totes les places dels pobles, sales de festa i 

teatres per buscar amants de la música en directe disposats a cantar, ballar i sortir a 

l’escenari per seguir defensant l’espectacle autèntic que transmet la música en directe!

5BUǺ;'5Ǻ%B;Q�UǺǪǺj�QU'B<UǺ

QÖ�ÅǺȕǺN�åïąǺTocant tots els gèneres possibles d’àmbit internacional, 

Möther Mine és contundència i diversió sobre l’escenari. Des de l’Empordà, aquesta banda 

de 4 músics no deixa indiferent a ningú. Lady Gaga, Queen, AC/DC, Abba o Bruce 

Springsteen són només alguns dels autors de tots els temes que podrem escoltar. Un 

directe impactant, ple d’energia, per rememorar les nits amb les músiques amb més força 

de la nostra història!
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https://www.youtube.com/channel/UCtAUMnBzY7tPgQCm3nztfeA
https://www.instagram.com/motherminemusic/
https://www.facebook.com/motherminemusic
https://www.instagram.com/losmilhombres/
https://www.facebook.com/losmilhombres
https://vimeo.com/498433261
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· Elaboració de programacions per a festes majors, cicles           

 musicals, equipaments culturals,  etc.

· Equips de producció i regidories per a tot tipus           

  d’esdeveniments.

· Producció tècnica de tot tipus: Equips de so i llum, escenaris,    · Producció tècnica de tot tipus: Equips de so i llum, escenaris,    

 lloguer de tot tipus de material, etc.

· Dissenys i produccions gràfiques i audiovisuals (foto, vídeo,    

 cartells, etc).

· Gimcanes per a joves i adults!
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www.latribut.cat

