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PRESENTACIÓ

PRODUCCIONS A MIDA

RESIDUAL/GURUS és una companyia
de musica i dansa que neix
amb l’objectiu de concebre un
art innovador, modern i capaç
d’activar consciències.

Treballem a partir de les
propostes dels clients per a
junts crear un esdeveniment
únic i personalitzat amb
l’ambientació que es desitji
donar.

La reutilització de materials,
la interacció entre diferents
disciplines, el replantejament
de conceptes artístics
tradicionals i la participació
del públic, són els principis
del treball de la companyia.

Des de espectacles purament
musicals a intervencions
teatrals, amb improvització
i humor, interactuant amb els
assistents provocant diversió,
atracció i sorpresa.
També es poden sumar ballarins,
projecciones visuals, o artistes
de circ.

¡El límit el posa
la imaginació!
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ACTUACIONS DESTACADES
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FITXA TÈCNICA
MATERIAL TÈCNIC

FORMACIÓ

(EN CAS DE SONORITZACIÓ)

Artistes amb instruments
acústics amb estructures
estàtiques o mòbils.

A concretar en funció de
l’esdeveniment i les característiques de l’espai escènic.

CAMERINOS

ALLOTJAMENT

Amb lavabo i dutxes i
tovalloles, vigilats o que es
puguin tancar amb clau.

Habitacions dobles.

TRANSPORT

Cadires, mirall, ampolles
d’aigua, i un petit refrigeri
dolç i salat (fruita, fruits
secs, snacks, etc.).

En actuacions a Catalunya i
proximitats la companyia es
desplaça amb vehicle llogat.
Per actuacions internacionals
la companyia es desplaça en
avió facturant 6 maletes de
20kg c/u.

PREPARACIÓ
L’organització proporcionarà un
espai ampli, cobert i reservat,
a prop dels camerinos, amb
cadires, taules i endolls pel
muntatge i desmuntatge dels
instruments i l’escalfament.

L’organització facilitarà
els desplaçaments necessaris
en vehicle.

Muntatge: 2h
Desmuntatge: 1’5h
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CONTACTE:
Ramon Rodríguez
+ 34 630 537 856
ramon@residualgurus.com

CONSULTEU EL LLOC
WEB PER A CONÈIXER
ALTRES PROPOSTES DE
RESIDUAL/GURUS:
-TEAM BUILDING
-ESPECTACLES
-CERCAVILA
WEB OFICIAL:
www.residualgurus.com

ELS VÍDEOS:
www.youtube.com/residualgurus

LA MÚSICA :
http://soundcloud.com/
residualgurus
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