TORNAM A LES FESTES
#FESTES

#ESPECTACLES

#ANIMACIONS

Ens adaptam als nous
Temps

KCODRIL INFO COVID-19
Donada la situació excepcional provocada per la COVID-19 el desenvolupament de
totes les propostes d’aquest catàleg, estan subjectes i adaptatades a les mesures
sanitàries de prevenció que s'estipulin i a l'evolució de la pandèmia.
Kcodril es pren molt seriosament la situació actual i tot el nostre material i EPIS
passaran una desinfecció sistemàtica, abans i després de cada actuació o
animació. Al igual que es farà càrrec, com així està estipulat, de que tots els artistes
i treballadors disposin de EPIS (mascaretes, guants, solucions hidroalcohòliques,
...) i es faci un us correcte amb una formació prèvia.
OPCIÓ ADAPTACIÓ DE LES ACTIVITATS:
(es pot elegir com adaptar l'actuació al lloc)

ASSEGUTS

AFORAMENT LIMITAT. X GRUPS I AL MATEIX TEMPS

DRETS

AFORAMENT LIMITAT. DIFERENTS PASSIS

#OCI NOCTURN
(JOVES)
D

A

OCI FAMILIAR I X JOVES
AMT

#ANIMACIONS
INFANTILS I
FAMILIARS

Proposam tot un programa d’oci
nocturn

dirigit

expressament

als

joves dels municipis amb un format
fresc i atractiu.

D

A

ADP

Fomentant l'oci saludable nocturn,

L’aventura

amb diferents activitats:

començar... uns personatges molt
intrèpids

- Música amb dj's joves del poble
- Esport
- Tallers juvenils
- Paradetes amb: info, menjar, ...

#GIMCANA
FAMILIAR

està
ajudaran

a

punt
als

nins

de
i

pares a superar i gaudir d’una

AMT

D

gran aventura.
- La gran aventura Pirata
- Hawaians

Opció de fer una gran gimcana

- La gran tribu de “Indis Totonka”

familiar per tot el poble:

- “El Gran Show” (anys 80)

- Grups mixtos (adults i nens).
- Proves divertides i adequades
per a totes les edats.
- Amb una fase final amb proves
dirigides als millors grups,
- Final de festa per a tots els
participants,
coreografies.

musical

i

amb

#DIADA AIXECA'T
I BALLA
D

Després

de

OCI X TOTHOM I MÉS...

AMT

mesos

#TXARANGA
ITINERANT

de

confinament, quina millor manera
de sortir a la plaça i moure el cos,
que fer-ho BALLANT!!

D

A

AMT

ADP

Oferim un espectacle itinerant en
Oferim a les famílies una sessió

format

de ball molt divertida, amb les

amb

coreografies

i

diversió, dut a terme per músics i

hop,

artistes professionals del món de

rítmiques

més
(salsa,

divertides
hip

oriental, funky, ...).
Tot estarà dirigit per un showman
(instructor de ball).
També

trobarem

moments

d'animació infantil i jocs de fusta.

A

Oberta

a

els

públics

i

Podreu trobar un Dj amb música
actual i per tots els públics, amb
un showman que animarà amb
coreografies, jocs puntuals per

- Il·luminació bàsica

color

cada hora . Un total de 4 passis.

diversió per tothom.

- Equip de so complet

ritme,

i

- Sortides de 20 minuts aprox.

sempre amb un caire festiu i de

tothom, ...

de

especial

OPCIONS

ADP

tots

molt

molt

la música i l’espectacle.

#DJ VERBENES.
FIXE O ITINERANT
D

cercavila,

- 1h sencera amb descans.

#ESPECTACLE
NOCTURN: CIRC O
DANSA AFRICANA
A

#ZOMBIE PARTY
D

A

AMT

Una zombie party és la millor
manera de fer una festa molt
potent, diferent i molt visual.

ADP

Elegiu l'espectacle perfecte per a
les vostres nits d'estiu:

- Tothom pot participar.

- Un Show Acrobàtic amb una

- Circuït controlat amb actors.

ambientació pirata. Trobareu
diferents i espectaculars moments
de gran qualitat, amb una gran
interacció amb el públic.
- Un Show Artístic Africà. Un
espectacle únic i potent, amb la
participació d'un grup de Música i
Dansa africana. Sons de la terra,
amb un ritme vital i molt visual

- Mansió del Terror.

#GRUP DE JAZZ
A

ADP

Jazzy Way of Life és un trio de
jazz integrat per Miquel Moyà
(veu i guitarra), Marc Forteza
(saxofón) i Jaume Darder (bateria),
Representen els standars d'una
manera dinàmica, lleugera i
divertida.
Swing i jazz en estat pur i amb
molt d'humor!
Ideal per un sopar a la fresca o
concert per gaudir d'un gran so.

- Festa final amb música i
coreografies.
- Perfecte per poder participar
més gent, fent grups controlats
de participants.

Crea esperança i diversió

Dona el següent pas.
Al contrari de la creença popular, les grans oportunitats no depenen de la
sort. Depenen de les idees valentes i segures de fer el correcte.
Nosaltres som valents i estam segurs del que fem. Complim les normes i
donam una mica d'alegria en aquests temps que tant ho necessiten.

COTRACTACIONS:
668 850 611
971 964 706
kcodril@kcodril.org

