
 



 

Festes Particulars 
 
T’agradaria fer un regal original e inoblidable? 
La nostra companyia d’espectacles amb una 
gran experiència organitzant espectacles per 
tots els públics posa al teu abast, i a preus 
molt assequibles, una festa plena de circ, 
emoció, música, globus de figures, 
maquillatge, jocs i moltes més sorpreses. 
 
Una festa on petits i grans gaudireu de 
l’aventura de l’espectacle en viu de la mà de 
dos personatges molt especials. Un moment 
inoblidable i màgic per tots els convidats de la 
teva festa. 
Ens adaptem a tot tipus d’espais i d’edats per 
apropar-nos a tu pel camí més curt; el 
somriure. 
 



 

Festes de carrer 
 
Els Més Tumàcat ens hem proposat acabar amb l’avorriment del 
món. 
 
Per aquest motiu hem fet un beuratge fantàstic. Hi hem afegit 
imaginació, globus gegants, danses d’animació i  músiques de 
creació pròpia per fer de la nostra fórmula un espectable on petits i 
grans viureu una hora de viatges al·lucinants, ganyotes impossibles 
i tempestes de confetti… 
 
En definitiva, hem creat una fórmula que ens convida tot ballant a 
deixar les cares de peix bullit i l’avorriment i sortir al carrer a gaudir 
de la festa!! 
 
Gaudeix d’una autèntica pluja de colors amb el nostre súper canó 
de confetti!!! 
 
 Diferents formacions per cada pressupost 
 

 Dos animadors + equip de so + globus gegants  plens de 
caramels + cràquers   

 Dos animadors + un tècnic de so/músic en directe + equip de 
so amb microfonia inal·làmbrica  + globus gegants plens de 
caramels + cràquers   

 Dos animadors + un tècnic de so/músic en directe + equip de 
so amb microfonia inal·làmbrica  + globus gegants plens de 
caramels + súper canó de confetti final. 

 
 
 
 
 
 
 



 



 

F.L.A.S.H. 
FORCES DE LA LLUM ASSOCIACIÓ DE SÚPER HEROIS  

 
       * Quan creies que ho havies vist tot… 
       * Quan creies que tot estava perdut… 
       * Quan creies que els súper herois eren pura ficció…      
           
Cinc súper-herois que aniran fins l’últim racó, per fer-te la vida més 
fàcil. 

Viu l’emoció, el circ,el espectacle, l’acció, els malabars, la 
música i l’humor tot ballant entre confettis i globus gegants. 

Vine a ser el protagonista d’aquesta súper-festa itinerant i 
gaudeix en directe de l’aventura en estat pur!  

 

Contractació: 
 

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

 

 

 


