Festa Assegurada!

ARA TAMBÉ EN
STREAMING!
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THE PAPA’S & THE POPO’S
Festa Assegurada
The Papa’s & The Popo’s són una banda, en el sentit més profund de la paraula, originària de la zona del montserratí.
Bateria, percussions, DJ, baix, dues guitarres, teclat, trombó,
saxo, trompeta i dues veus, que ens presenten els ‘hits’ del
rock, del punk i de l’ska de tots els temps, sense renunciar als
grans temes del moment.
Un tribut al directe, a la música de ball, a les matinades, a cridar la lletra d’una cançó amb un got de plàstic a la mà aixecada, desafiant les lleis de la física newtoniana.

20 anys reinventant-nos
Després de 20 anys rondant per l’escenari, ena adaptem a la
nova realitat, oferint un espectacle totalment renovat que compleix amb totes les mesures de seguretat.

L’ESPECTACLE
The Papa’s & The Popo’s ofereix un concert amb les millors versions.
Amb 11 músics a dalt de l’escenari, la formació s’adapta a les necessitats
de l’organització, segons l’horari, l’espai o la durada desitjada. 3 hores
de música en directe que amenitzen les festes populars del nostre país.

Les millors versions actuals i els clàssics de tots els temps:
Txarango, Dr. Prats, La Pegatina, Zoo, La Raíz, Obrint Pas, Muchachito,
Itaca Band, Queen, Piperrak, AC/DC, Bob Marley, Manel, Extremoduro…
Més de 50 temes de rock, ska, funk, pop, punk i fins i tot trap. Festa assegurada fins ben entrada la matinada!

ELS NOSTRES FORMATS
The Papa’s & The Popo’s porta tota la màgia de les nits de festa
major a casa teva gràcies a un concert amb streaming, on els
artistes interaccionen directament amb el públic. Una experiència immersiva per poder seguir gaudint de la festa amb totes les
garanties.

Actuació en
directe*

Concert en
streaming

Els Popos
Forasters

-11 músics tocant en directe

-11 músics tocant en directe

-Experiència personalitzada

-Possibilitat d’allargar la festa

-Possibilitat d’allargar la festa

per cada municipi.

amb DJ.

amb DJ.
-Presentador de l’espectacle

-2:30 hores d’espectacle.
-Més de 60 temes dels èxits

-2:30 hores d’espectacle

-Integració amb les associa-

-Més de 60 temes dels èxits

cions i entitats.

més actuals.
-Muntatge de peces audiovi-

més actuals.
-Streaming online mitjançant

suals per enriquir el concert.

YouTube. Realització amb 3
càmeres.
-Interacció en línia amb el
públic.

* Si mai tornem a la normalitat

-Interacció amb el públic.

Actuació en directe
El clàssic dels clàssics. Un concert
espectacle en directe que canalitza l’energia del públic per crear una vetllada
màgica.

Concert en streaming
Un concert especial, repensat per ser
retransmès amb reproducció en línia
amb un elaborat sistema multi-càmera.
Interacció directa i real amb el públic.
Nosaltres ens n’encarreguem de tot.
Música, realització i retransmissió per
YouTube.

Els Popos Forasters
El nostre projecte més ambiciós. Una
elaborada experiència audiovisual que
combina petits vídeos personalitzats
elaborats per l’ocasió en cada municipi. Participació d’un presentador i
integració amb els temes de la banda.

CULTURA
SEGURA
Per tal de mantenir l’esperit de les festes populars i la música
en directe, oferim diverses opcions que compleixen amb les
diferents mesures de seguretat. La cultura és segura, però
també necessària i per això creiem que no és moment d’abaixar el cap sinó d’innovar i oferir propostes innovadores.
Ja tenim experiència amb espectacles amb streaming, participant activament en la seva celebració.

Veure video complet aquí

EL NOSTRE
SHOW

3 hores d’espectacle
11 músics a l’escenari
Festa assegurada
DJ previ i posterior a l’espectacle
En directe o en streaming

LES TECNOLOGIES
MÉS AVANÇADES
Sistema de realització per ATEM switcher i sistema d’streamming per OBS.
Possibilitat de vincular l’streamming a la web de l’Ajuntament o institució.
Càmeres FS7 i GH5 amb grues petites que permeten un
rang de 3 metres.
Objectius 24-70 canon, 70-200 canon, angulars 14-35 sigma de cine.

SOCIS COL·LABORADORS
El nou espectacle només és possible gràcies a la col·laboració de
Bonobo Films, una productora audiovisual amb molta experiència
amb la producció de Festes Majors i concerts. Bonobo ha fet streamings pel Sona9, el festival Esperanzah i concerts de Manu Chao o
Amparanoia.
Tampoc seria possible sense Robert Govern, actor professional
amb experiència amenitzant una gran varietat d’esdeveniments.
Per últim també comptem amb la col·laboració amb l’empresa de
so Sònica, amb qui hem compartit moltes vetllades i que afegeixen un plus a l’espectacle.

Bonobo Films
Productora audiovisual cooperativa
de Barcelona que treballa en documentals, videoclips, anuncis i audiovisuals per a teatre.

Robert Govern
Ha treballat amb la companyia del
Teatre Lliure, amb el Tricicle, amb el
Centre Dramàtic de la Generalitat,
amb Els Comediants, i molt més!

Sònica
So potent i de qualitat, llum espectacular, videoprojeccions, estructures,
organització i producció d’esdeveniments.

The Papa’s & the Popo’s

FESTA ASSEGURADA!

SUMA’T A LA
FESTA

Sigues el següent!
Amb 20 anys d’experiència, la banda ha tocat en més
de 100 municipis diferents de tot Catalunya.
Sant Feliu de Guíxols, Viladecans, Igualada, Vilanova i
la Geltrú, Balaguer, Esparreguera, Guissona, Cervera,
Cubelles, Vacarisses, Alòs de Balaguer, Gurb, Vilanova de Meià, Collbató, Llinars del Vallès, Vilafranca del
Penedès, Olesa de Montserrat, Margalef, Pardines, el
Bruc, Platja d’Aro, Bellpuig, Manresa, Sant Fruitós de
Bages, Molins de Rei, Berga, Bellvís, Cardedeu, Vilanova de l’Aguda, Torà, Viladecans, Sant Feliu de Llobregat, Abrera, l’Armentera, el Mas Roig, Sant Hipòlit de
Voltregà, Vandellòs, Martorell... i molts més!

Contacte
@thepapasandthepopos
/elspopos
/ThePapasAndThePopos
/TPnTP

Management & Contractació:
+34 661 33 10 01
bandapopos@gmail.com

