
 

Casaments 
 

Tot el que t’imagines és possible. Personalitza 

el dia més feliç de la teva vida, 

sorprenent als teus convidats amb un casament 
especial. 

 

Un dia inoblidable per a tu... inoblidable per a 
tots. 

 
 



 

La cerimònia 
 
Us heu casat en un jutjat un dia entre 
setmana i en un espai petit i poc romàntic?  
No només podeu triar l’espai, on compartir 
la vostra unió amb la gent que us estimeu, 
també podeu triar qui ho faci, un jutge de 
pau, un capellà, una àvia, una monja, un 
transformista, Elvis Presley, Lady Gaga, 
Eminem... 
 
 

I si vols música en directe durant la cerimònia  pots triar una 
solista que us canti les cançons de la vostre vida durant l’enllaç, 
un quartet de flautes, un violinista, un saxofonista, un cor de 

Gospel, una batucada... 



 

  El “Pica Pica” 
 
Un grup de Jazz, un duet de Bossa Nova, l’alegria de la rumba 
catalana, un quartet de corda..., poden ser el fil musical en directe en 
el moment de trencar el gel entre els convidats, familiars que es 
retroben, vells amics que s’expliquen la vida i persones que es 
coneixen per primera vegada.  
 
Alguns enllaços de duets, trios i grups musicals.  
 

 Two Keys  

 The Jingles Sisters  

 In the Mood 
o Ain’t no mountain 
o I’m in love with you 
o I say a little prayer 
o Summertime 

 Vermouth Time  

 Juke Movie  
o Billie Jean 
o Every little bit 
o Nah-neh-nah 

 
 
Si vols donar un toc de humor a aquest moment podem muntar el 
“photocall”, posar convidats infiltrats en aquest moment o un mag que 
sorprengui als teus convidats amb màgia de prop. 
 

 Oscar Sanjuan - Màgia Mistika  

https://www.youtube.com/watch?v=6fXM18eMkI0
https://www.youtube.com/watch?v=S0IXcswW_Sk
https://www.youtube.com/watch?v=N8neaUU4JEk
https://www.youtube.com/watch?v=djlbmdZDRI0
https://www.youtube.com/watch?v=2kzLKaIckYA
https://www.youtube.com/watch?v=tbxp845cVDw
https://www.youtube.com/watch?v=P6xNjqPIuQo
https://www.youtube.com/watch?v=y0XVFgJb1Ig
https://www.youtube.com/watch?v=U1AlFdKmHN8
https://www.youtube.com/watch?v=9zUyUtuB4MU
https://www.youtube.com/watch?v=4pfxI2VvZoo


 

Durant el banquet… 
 
Animació entre plat i plat, personatges que 
interactuen amb els convidats: cambrers falsos, cites 
a cegues, vidents, convidats estrambòtics...  
 

El Pastís 

 
L’entrada del pastís marca el final del banquet i l’inici de la festa més 
desenfrenada, és l’últim dels actes solemnes del casament, pots fer 
que entri acompanyat d’una comparsa, uns “mariachis”, una 
batucada, un número de circ...   
 
o les fades del pastis (vídeo) 
   

https://www.youtube.com/watch?v=BeqC01jfccU


 
La entrega de sorpreses i regals 
 
Podem fer que aquest moment sigui divertit i tothom hi participi. 
L’entrega del ram, de la figureta dels nuvis, rams per les mares...  
 
Amb un mestre de cerimònies, que pot ser un personatge 
esperpèntic, uns imitadors o Hecatombe, farem que tot plegat 
sigui un show distret i fresc per a tots amb molt de bon humor i 
accentuant els moments mes emotius.  
 

 Hecatombe  

https://www.youtube.com/watch?v=hA9065XVcE0


I comença el ball 

I el comencen els nuvis…Tenim el professor de ball que 
necessiteu per semblar una parella de cinema musical. 
Sorpreneu els convidats amb un vals elegant digne dels salons 
més nobles de Viena... o no, preferiu ballar un rock, un ball de 
Lady Gaga, un “Dirty Dancing”... 
 
Els nostres coreògrafs us prepararan un ball a la vostra mida 
perquè el pugueu ballar i gaudir sorprenent a tots els assistents. 

I per ballar cal música 

Pots triar entre diferents formacions musicals que faran que la 
festa acabi amb bon ritme.  
Grups de versions de rock, de soul, de ball d’envelat, de rock 
català..., per moure-us fins que el cos digui prou. Consulteu 

totes les possibilitats que posem al vostre abast. 



 

 

I que passa mentre els grans ballen? 
 
Animacions per als més petits amb balls, globusflexia, pinta 
carones i jocs que els faran viure aventures de pirates i 
tresors o els portaran al mon de les princeses.  
 

 
TALLERS DE MANUALITATS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL JARDÍ DELS PETITS,  
un món de jocs per als més menuts! 

 

Inflables 



 

Casaments temàtics 

Escolliu un tema per al vostre casament o per al ball: Anys 
20, Les 1001nits,  Grease, Country … i us oferim un show 
participatiu. Actors, cantants, ballarins, jocs... Tot per una 

diversió  assegurada i a la mida de vostre pressupost. 

Contractació: 
 

David Nicolas i Montagut  Tel. 633 550 851 
davidnicolas@actim.cat   www.actim.cat   info@actim.cat 

 
 


