
  ANESSA    
VAREL    Animaccions 

Oferim diferentes opcions, totes el.laborades per Acomparnyar-
vos en la Vostra Celebració de la manera más Creativa, 
Divertida i Animada! 
 

KIARA Animaccions Infantils 

Animacions per a Aniversaris, Casaments, Comunions i altres tipus de Celebracions 
(events Privats, Escoles, Centres Cívics, Empreses…) en les que Celebrar el Creixement  
posan-t´hi Cos i Ànima és el nostre Compromís.  
 

ANIMACIÓ MUSICAL/JOCS/DANCES 

1. Animació amb suport d´audio, equip de so reduit (audiència aproximada de cent 
persones) + materials de joc: dances i jocs dinamitzats i mooooolt divertits, sempre 
procurant Créixer des del joc. (1h)  

Preu a partir de 100€ + km (el preu depen de les característiques de l
´event) 

2. Animació basada en coreografies i activitats amb música grabada/ Discoteca infantil 
(1h)  

Preu a partir de 100€ + km (el preu depen de les característiques de      l
´Event) 

Qualsevol del dos formats, si precisa de Tècnic de so/  Equip de so: 300€ /350€ 

 

TALLERS DE GLOBUSFLÈXIA/ MAQUILLATGE FACIAL 
Juntament amb Animació 1 o 2: + 30€ per activitat amb grups de fins a 25 
nens i nenes. A partir de 25 es valorarà el preu.  



 
Contractació de les activitats per separat, s´establirà preu depenent de les 
característiques de l´Event. 

 

LA KIARA VOL RECUPERAR LA IMAGINACIÓ 

Activitat d´una hora aprox per a nens i nenes d´infantil en la que a través de les aventures 
de la kiara, una Elfo del País Imaginarium, posem en Joc conceptes com la imaginació, l
´energia, l´alimentació... 1h aprox. 

Una animadora més equip de so petit (audiència màxima, 100 persones        
200€  

Una animadora + equip de so gran més técnic de so: 350€  
 

LA PRUNA I LA LLUNA 

Conte- Animació musical (Una Animadora + Guitarrista)  

Al fil de la història de la Pruna, una nena que dessitja tocar la Lluna, es fa un recorregut 
per algunes de les cançons més populars del cançoner infantil català. 1h aprox.  

 300€ sense equip de so  

  350€ amb equip de so 
 

ARREPLEGATS Animacció Infantil 
Formació de música en Viu que ofereix un Espectacle basat en les Dances Tradicionals 
Catalanes de tota la vida, arrenjades de manera fresca i molt dinàmica per què petits i 
grans ballin i gaudeixin de la Música en Directe. El repertori també compta amb temes 
molt coneguts de la Factoría Disney, oferint a més la possibilitat d´afegir-hi èxits actuals 
segons el públic objetctiu, punxats amb suport d´audio per a realitzar Jocs o coreografìes.  

L´oferta de cançons és molt àmplia, permetent-nos adaptar el contingut de les actuacions 
a l'edat dels nens i nenes, gràcies també a la nostra llarga experiència tant en el món de 
l'animació com en l'àmbit musical i pedagògic.  



Amb la nostra Animadora, el públic no podrà ni voldra evitar participar de la nostra 
Animacció, posant-hi cos i ànima, tal com diu la paraula. L´objectiu és gaudir, gaudir i 
gaudir, del principi a la fi, sempre provocant somriures, al.legria i molta acció.   

 
FORMATS 

QUARTET- Bateria, baix, guitarra, veus/animació (1h) 
 
DUO- Guitarra i veus/animació (1h) 
 
 
Comptem amb un equip de so de 800w aprox.  i amb un equip més reudit per 
a audiència màxima de 100 persones tant en interiors com en exteriors.  

 
PREUS I DURADA 

  
Animacio Música en Viu (Duo/ Quartet) 1 hora aprox. (mai menys a no ser que sigui per 
petició expressa del client habent pactat previament una hora): 
 

      Duo: 300€ sense equip de so/ 350€ amb equip de so 

Quartet: 600€ s.e.s./ 650€ a.e.s. 

     
En els dos casos el contingut i l'animació són els mateixos però segons dessig del Client se 
li poden afegir  elements extres  com  globus gegants (integrats en una activitat durant l
´Animacció),  Confeti (a la Cloenda o a petició del Client en algun moment de l´Acte), 
Presentació i Dinamització d´Actuacions, 

   Dispar de canó Confetti: + 20€ 

 Activitat amb globus gegants: + 20€ 
 
   Activitat amb pluja de globus petits: + 20€ 

El client també té la possibilitat de contractar les activitats de Maquillatge facial i 
Globusflèxia.  



Pintacares/globusflèxia: Per events en què el número de nens i nenes      és 
gran, es ven l´activitat per una hora: 100€ 

Si s´afegeixen dinamitzacions per a les activitats de l´escola o altres tipus de centres, el 
preu va a part.  

 

PRESENTACIÓ D´EVENTS 
Una animadora. Els preus s´estableixen segons característiques de l´event i necessitats 
tècniques i artìstiques per part del client.  

A tots els preus del dossier se´ls hi ha d´afegir despesses de facturació (Facturem 
a través de MUSICAT) 

Si visites les pàgines de facebook: 
 
Arreplegats Animació Infantil 
https://www.facebook.com/Arreplegats-animaci%C3%B3-infantil-257060084342828/?
fref=ts  
Kiara Animaccions. Cel.lebrant el Creixement. 
https://www.facebook.com/Kiara-Animacions-Infantils-1260471510645027/?ref=hl  
 
podràs accedir al contingut audiovisual. 
 
També ens pots visitar a Guia de l'Artista/ Animació Infantil.cat/ Talla Ferro i al facebook 
Festes Infantils  

GRÀCIES! 

Contractació:  
Vanessa Varela Blanco 
vanessavarelablanco@outlook.com 
Tel: 679384574 

https://www.facebook.com/Arreplegats-animaci%25C3%25B3-infantil-257060084342828/?fref=ts
https://www.facebook.com/Kiara-Animacions-Infantils-1260471510645027/?ref=hl

