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L’aire fresc de la vinya, la llum vibrant, 
l’horitzó ample, l’olor de verema i 
el vi creen un procés biològic que 
protagonitza una banda de deu 
músics i un showman. El gran cabaret 
és a punt de començar!

Bojos gran reserva es troben per 
buscar-te el somriure més sincer. 
Transformen el silenci en una festa 
sense precedents que crea una 
pel·lícula en format cabaret, enèrgica 
i surrealista acompanyada de la millor 
música en directe.

La Sidral Brass Band ofereix un 
espectacle on la música, el teatre i 
el circ fan viure conjuntament una 
experiència única per al públic amb 
l’alegria del moment que es consolida 
com a eix central de l’acció.

Un cantant d’òpera, un mag grillat o 
una brillant professora de fitness et 
poden fer connectar amb el vessant 
del jo més inconscient i evadir-te de 
totes les preocupacions fent-te gaudir 
d’una estona descontrolada fora del 
temps i de l’espai. 

Cabaret, surrealisme, circ, acció i 
coreografies excitants ens faran viure 
una estona inoblidable amb tota 
la família: tastets de vi, moments 
absurds i la millor música en directe 
fan aflorar emocions i sensacions fruit 
del maridatge festiu que se suma a 
l’energia que la Sidral ja té. 

Regala un glop de vida, un espai 
lúdic-sensorial i ple d’imatges, música 
i molta música.

showman  Xavi Silveira

tuba  Toni Chisvert

trombó  Pere Gual

saxo alto  Roger Martínez

saxo alto  Albert Torrents

saxo tenor  Adrià Ramon

trompeta  Albert Moreno

trompeta  Jaume Coca

caixa  Sergi Torrents

bombo  Ferran Remolar

percussió  Roger Vilà

guitarra  Oriol Gallego

direcció artística  
Inda Pereda, Xavi Silveira

direcció musical  Roger Martínez  

arranjaments  Pere Gual, Roger Martínez  

vídeo  Marc Àvila, Ferran Planas  

fotografia  Rob Stiglitz i Bernat Almirall  

vestuari  Claudia Fascio
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FORMATS DISPONIBLES
al teatre
Escenari convencional de sala de teatre 

mínim 7 x 4m amb accés a l’escenari des 

del pati de butaques (preferiblement 

escala al centre).  

La il·luminació i sonorització va a càrrec 

del teatre previ rider de l’artista.

al carrer
Possibilitat d’itinerància amb parades 

estipulades. Preferiblement espectacle 

estàtic en plaça. Mínim 2 punts de llum.

DADES TÈCNIQUES
durada  80 min

idioma  none

temps muntatge  1 hora

temps desmuntatge  1 hora

Espectacle per a tots els públics

CONTRACTACIÓ

contractacio@elcaminito.cat

tel. 613 02 64 54 (M. Isabel) 




