clica i vés!

Posa color a qualsevol dels nostres espectacles amb el complement Holi Fest!!!

Ambäukatunàbia neix l’abril del 2008 a l’Esplai l’Agrupa de Molins de Rei, quan
uns quants monitors formen un grup d’animació per la Festa de la Primavera
de l’entitat. Després d’una primera actuació engrescadora decideixen continuar amb el projecte més enllà de l’esplai, i l’any 2009 el grup es consolida amb
els espectacles Campi qui pugui! (espectacle d’escenari) i Escampa la boira!
(espectacle de carrer) -duent a terme prop d’una trentena d’actuacions arreu
de les comarques barcelonines- i presenta per primera vegada La Nit Màgica d’Ambäukatunàbia, una proposta d’animació nocturna dirigida als joves. El
2010 continuen el viatge estrenant La Fàbrica de la Música, que ha rodat amb
èxit per diversos racons del país, i enregistrant el seu primer disc “Mira com
sona!” (amb ja més de 800 còpies venudes). L’estiu del 2012 el grup presenta un
innovador i refrescant espectacle musicoaquàtic, Bassal Rock, amb molt
bona rebuda entre l’acalorat públic de l’estiu.
El 2014 s’incorporen al catàleg del grup noves propostes: dues d’estiuenques
-Sarau i escuma! (animació amb escuma) i DJ Ambauka- i dos espectacles
temàtics -La Llegenda de Sant Jordi i Caga tió!-, que amplien l’oferta del grup
i la fan encara més àmplia, variada i polivalent. També publiquen el seu segon
disc, Tal dia farà un any!
Així, Ambäukatunàbia manté l’energia i l’essència del primer dia, amb l’experiència afegida d’aquests anys rodant pels escenaris i fent cantar, ballar, jugar i
passar-s’ho bé a petits i grans.

Maria Busquets: Veu i animació.
Magí Canyelles: Veu, saxos, gralles, tenora i flautes de bec.
Josep Miquel Janés (Pemi): Guitarra i disseny gràfic.
Víctor Salinas: Veu i Baix elèctric.
Joan Tresserra: Bateria.

espectacle d’escenari
Campi qui pugui! és l’espectacle que Ambäukatunàbia ha preparat per fer-vos
gaudir a les vostres festes majors, les vostres places i carrers, pels vostres esplais
i agrupaments, les vostres escoles...
Un espectacle ple de sorpreses, cançons, jocs originals i danses divertides, apte
per a tots els públics, i que de ben segur ens farà passar una molt bona estona a
tots plegats!
Una animadora i quatre músics, que també participen en l’animació, són els encarregats de convidar-vos a entrar, durant aproximadament una hora i quinze minuts d’espectacle, al fantàstic món d’Ambäukatunàbia. Ja podeu anar preparant
les maletes per acompanyar-nos en aquest viatge frenètic i espectacular!
Tenim moltes ganes de venir a tocar amb vosaltres i de passar-nos-ho bé tot fentvos-ho passar de meravella!

- Tarima segura, estable i neta de 6x6m amb escala lateral; disponible 2 hores
abans d’actuar i 1 hora després.
- Presa de corrent a prop de l’escenari de 220V i 3500W.
- Ambäukatunàbia disposa d’un equip de llums que la organització ha de sol·licitar
expressament al grup en cas de ser necessari. L’equip de llums ha de tenir una
altra presa independent de corrent de 3500W.
- Espai ampli per ballar davant l’escenari.
- Accés a l’escenari amb furgoneta i aparcament prop del lloc de l’actuació.
- L’espectacle no permet interrupcions.
- Moltes ganes de passar-s’ho bé!

us podem acompanyar a...
Possibilitat d’acompanyar els espectacles amb una petita cercavila prèvia, ideal
per fer de reclam de públic o per acomapanyar la gent fins el lloc de l’actuació.
Preu segons durada de la cercavila.

* La música d’aquest espectacle és 100% en directe i tocada artesanalment pels
4 músics i l’animadora que participen a l’actuació.

espectacle musicoaquàtic
Bassal Rock! Per passar un estiu ben fresc i divertit no hi ha res millor que
una bona remullada. Bassal Rock està creat especialment per combatre la calor
de la manera més original i divertida! Aquest espectacle uneix la animació musical
en directe amb un seguit de recursos aquàtics dissenyats expressament per tal
que cada gota d’aigua reparteixi un mar de felicitat!

- Tarima segura, estable i neta de 6x8m amb escala lateral; disponible 2 hores
abans d’actuar i 1 hora després.
- Presa de corrent a prop de l’escenari de 220V i 4500W.
- Ambäukatunàbia disposa d’un equip de llums que la organització ha de sol·licitar
expressament al grup en cas de ser necessari. L’equip de llums ha de tenir una
altra presa independent de corrent de 4500W.
- 4 tanques metàliques per crear una zona de seguretat davant l’escenari.
- Un punt d’aigua amb connexió racor Barcelona igual o superior a 1’’ amb pressió. En cas que no fos possible, cal avisar al grup de les característiques de la
presa d’aigua disponible.
- Espai ampli per ballar davant l’escenari.
- Accés a l’escenari amb furgoneta i aparcament prop del lloc de l’actuació.
- L’espectacle no permet interrupcions.
- Moltes ganes de passar-s’ho bé!

us podem acompanyar a...
Possibilitat d’acompanyar els espectacles amb una petita cercavila prèvia, ideal
per fer de reclam de públic o per acomapanyar la gent fins el lloc de l’actuació.
Preu segons durada de la cercavila.
* La música d’aquest espectacle és 100% en directe i tocada artesanalment pels
4 músics i l’animadora que participen a l’actuació.

**Bassal Rock està dissenyat per tal d’optimitzar l’aigua i els recursos.

música, aigua i escuma tot junt!!!
Sarau i escuma!, espectacle estrenat l’estiu del 2014, combina la música en directe i l’animació participativa que caracteritzen tots els espectacles d’Ambäukatunàbia, amb una gran festa d’escuma que farà divertir a petits i grans.

- Tarima segura, estable i neta de 6x8m amb escala lateral; disponible 2 hores
abans d’actuar i 1 hora després.
- Presa de corrent a prop de l’escenari de 220V i 4500W.
- Ambäukatunàbia disposa d’un equip de llums que la organització ha de sol·licitar
expressament al grup en cas de ser necessari. L’equip de llums ha de tenir una
altra presa independent de corrent de 4500W.
- 4 tanques metàliques per crear una zona de seguretat davant l’escenari.
- Un punt d’aigua amb connexió racor Barcelona igual o superior a 1’’ amb pressió. En cas que no fos possible, cal avisar al grup de les característiques de la
presa d’aigua disponible.
- Espai ampli per ballar davant l’escenari.
- Accés a l’escenari amb furgoneta i aparcament prop del lloc de l’actuació.
- L’espectacle no permet interrupcions.
- Moltes ganes de passar-s’ho bé!

us podem acompanyar a...
Possibilitat d’acompanyar els espectacles amb una petita cercavila prèvia, ideal
per fer de reclam de públic o per acomapanyar la gent fins el lloc de l’actuació.
Preu segons durada de la cercavila.
* La música d’aquest espectacle és 100% en directe i tocada artesanalment pels
4 músics i l’animadora que participen a l’actuació.

**Sarau i Escuma! està dissenyat per tal d’optimitzar l’aigua i els recursos.

- Tarima segura, estable i neta de 6x6m amb escala lateral; disponible 2 hores
abans d’actuar i 1 hora després.
- Presa de corrent a prop de l’escenari de 220V i 3500W.
- Ambäukatunàbia disposa d’un equip de llums que la organització ha de sol·licitar
expressament al grup en cas de ser necessari. L’equip de llums ha de tenir una
altra presa independent de corrent de 3500W.
- Espai ampli per ballar davant l’escenari.
- Accés a l’escenari amb furgoneta i aparcament prop del lloc de l’actuació.
- L’espectacle no permet interrupcions.
- Moltes ganes de passar-s’ho bé!

Ja arriba Nadal! Per celebrar-ho, Ambäukatunàbia ha preparat “Fem Cagar el
Tió”, un espectacle musical i participatiu que gira al voltant de la llegenda del
tronc màgic. Un viatge magnífic des de l’origen del tió fins a l’hora de fer-lo cagar,
acompanyats de la millor animació que caracteritza tots els espectacles del grup!

us podem acompanyar a...
Possibilitat d’acompanyar els espectacles amb una petita cercavila prèvia, ideal
per fer de reclam de públic o per acomapanyar la gent fins el lloc de l’actuació.
Preu segons durada de la cercavila.

Festa, música 100% en directe, participació, sorpreses... i un gran tió volador que
només surt per nadal!
L’espectacle està especialment pensat per acabar fent cagar el tió tots junts
de la manera més original i divertida (obsequis o possibles “cagades” a càrrec
de l’organització; parlar amb el grup per concretar detalls d’organització).
* La música d’aquest espectacle és 100% en directe i tocada artesanalment pels
4 músics i l’animadora que participen a l’actuació.

La Llegenda
de St. Jordi

- Tarima segura, estable i neta de 6x6m amb escala lateral; disponible 2 hores
abans d’actuar i 1 hora després.
- Presa de corrent a prop de l’escenari de 220V i 3500W.
- Ambäukatunàbia disposa d’un equip de llums que la organització ha de sol·licitar
expressament al grup en cas de ser necessari. L’equip de llums ha de tenir una
altra presa independent de corrent de 3500W.
- Espai ampli per ballar davant l’escenari.
- Accés a l’escenari amb furgoneta i aparcament prop del lloc de l’actuació.
- L’espectacle no permet interrupcions.
- Moltes ganes de passar-s’ho bé!

De la cançó “La Llegenda de Sant Jordi” (Tal dia farà un any, 2014) i el seu èxit
entre infants, educadors/es, mestres i pares i mares, sorgeix aquest espectacle
amb què Ambäukatunàbia ens fa reviure la llegenda més coneguda de la literatura
catalana!

us podem acompanyar a...
Possibilitat d’acompanyar els espectacles amb una petita cercavila prèvia, ideal
per fer de reclam de públic o per acomapanyar la gent fins el lloc de l’actuació.
Preu segons durada de la cercavila.

Un viatge per la Llegenda de Sant Jordi al llarg del qual ens convertirem en
cavallers i cavalleres per anar a combatre el drac. Però... segur que era el drac el
dolent de la història?
Festa, tradició, cultura, animació participativa i música 100% en directe es
donen la mà en un espectacle que ens farà viatjar a través del temps i de la fantasia!
* La música d’aquest espectacle és 100% en directe i tocada artesanalment pels
4 músics i l’animadora que participen a l’actuació.

espectacle de nit
La nit màgica d’Ambäukatunàbia és l’espectacle juvenil del grup, d’una hora
aproximada de durada, i pensat per a tot tipus de festes on els veritables protagonistes sou vosaltres.
Música, animació, globus, confeti, festa i moltes sorpreses més són l’acompanyament ideal per una nit d’allò més intensa.
Veniu preparats amb molles als peus per saltar, veu afinada per cantar, cordes
vocals a punt per cridar i cames descansades per ballar sense parar!
Decidiu-vos: us atreviu a viure la proposta nocturna d’Ambäukatunàbia?

- Tarima segura, estable i neta de 6x6m amb escala lateral; disponible 2 hores
abans d’actuar i 1 hora després.
- Presa de corrent a prop de l’escenari de 220V i 3500W.
- Ambäukatunàbia disposa d’un equip de llums que la organització ha de sol·licitar
expressament al grup en cas de ser necessari. L’equip de llums ha de tenir una
altra presa independent de corrent de 3500W.
- Espai ampli per ballar davant l’escenari.
- Accés a l’escenari amb furgoneta i aparcament prop del lloc de l’actuació.
- L’espectacle no permet interrupcions.
- Moltes ganes de passar-s’ho bé!

* La música d’aquest espectacle és 100% en directe i tocada artesanalment pels
4 músics i l’animadora que participen a l’actuació.

música enllaunada i festival d’escuma!
Dj Ambauka + Escuma per la caloreta! Adreçat al públic més crescudet, combina
la millor música enllaunada dels estius d’ahir i avui amb els efectes més divertits
de l’animació mundial! Música, escuma, confetti, globus... T’hi atreveixes?

- Tarima segura, estable i neta de 6x6m amb escala lateral; disponible 2 hores
abans d’actuar i 1 hora després.
- Presa de corrent a prop de l’escenari de 220V i 4500W.
- Ambäukatunàbia disposa d’un equip de llums que la organització ha de sol·licitar
expressament al grup en cas de ser necessari. L’equip de llums ha de tenir una
altra presa independent de corrent de 4500W.
- 4 tanques metàliques per crear una zona de seguretat davant l’escenari.
- Un punt d’aigua amb connexió racor Barcelona igual o superior a 1’’ amb pressió. En cas que no fos possible, cal avisar al grup de les característiques de la
presa d’aigua disponible.
- Espai ampli per ballar davant l’escenari.
- Accés a l’escenari amb furgoneta i aparcament prop del lloc de l’actuació.
- L’espectacle no permet interrupcions.
- Moltes ganes de passar-s’ho bé!

cliqueu la imatges per veure’ls

Iaia Teresina
(2014)

L’esmorzar
(2012)

Vull ser
castellera
(2014)

La Llegenda
de Sant Jordi
(2012)

cliqueu les imatges per iniciar la descàrrega

Si voleu contractar-nos, preguntar-nos sobre disponibilitat o teniu dubtes sobre
els espectacles, podeu enviar un correu electrònic a info@ambaukatunabia.cat
o bé trucar-nos al telèfon 717.71.17.08 (Magí).
Si voleu saber més coses d’Ambäukatunàbia, també podeu consultar el nostre
web a www.ambaukatunabia.cat i seguir-nos a les xarxes socials: Facebook,
Twitter, Youtube, SoundCloud i Instagram.

disseny i maquetació
Josep Miquel Janés i Campmajó
bondia@dirxdir.cat
www.dirxdir.cat

