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Temporada especial de festes majors
Apostem per la cultura accessible, la
cohesió social i l'alegria multigeneracional
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Hey! Pachucos   ·  Sixtus  ·  Les Que Faltaband · La Tropical  ·  Balahits  ·  Di-Versiones



Hotel Cochambre

El concepte de ballar, cantar i riure a la vegada només va unit a un nom i és Hotel Cochambre. És la formació que ha

revolucionat el panorama de la festa i dels grups de versions. El seu èxit es basa en el talent natural, la posada en escena i la

seva forma única d'interpretar les cançons en un espectacle on barregen elegància i picardia. Un fenomen inimitable i

imbatible, que dirigeix amb un mestratge sense precedents el carismàtic director de l'Hotel, Benito Inglada. Hotel Cochambre

és sense dubte el número 1 dels grups de versions, el més contractat, vist i seguit per un públic fidel de totes les edats que

omplen els concerts aforaments d’allà on van.

Premi ARC 2005, 2012, 2014 i 2018 al millor grup de versions

Banda Neon

En el gènere de versions, Banda Neon és el grup més jove i més contractat a Catalunya del moment. Una nit de festa no es

pot il·luminar de qualsevol manera. Apaga els llums de sempre, i Banda Neon encén el lila. Benvinguts a una experiència on

res és impossible. El grup ofereix dues hores de directe on despleguen himnes de tots els temps i hits de més actualitat servits

amb la seva originalitat innata. El tacte, l’espontaneïtat i fins i tot, la improvisació amb el públic, són característiques que els

fan únics. Un espectacle que acumula tots els bons adjectius. Des de l’Empordà, us presentem Banda Neon.

Nominat als Premis ARC 2021 al millor grup de versions
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http://hotelcochambre.com/
https://www.instagram.com/hotelcochambre/
https://www.facebook.com/hotelcochambre
https://twitter.com/Hotelcochambre
https://www.youtube.com/channel/UC6h5cgQ8VOO6avCXPfnrr0w
https://www.instagram.com/bandaneon_/
https://www.facebook.com/bandaneon.bn
https://twitter.com/bandaneon_
https://www.youtube.com/channel/UC8EgQzp733Go-yRbPKR3FHg
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La Loca Histeria

La Loca Histeria són únics i diferents de la resta. Esbojarrats i entranyables a parts iguals, ens ofereixen un espectacle non-

stop de música servida des de la teatralització dels personatges que conformen el grup amb molt de dinamisme, humor i un

toc de surrealisme. El seu repertori infal·lible dels clàssics universals de tots els estils i totes les èpoques musicals, enganxen a

un públic de totes les edats, que es fa còmplice del xou des del primer tema fins als bisos. L'experiència de gaudir dels seus

concerts és irrepetible. Però repetiràs!

Premi ARC 2015 al millor grup de versions

Tapeo Sound System

Una de pop! una de rock! una de rumba! una de disco! una de ska! una de heavy! una d’electrònica!... Els Tapeo s’han

posicionat al capdavant dels grups de versions gràcies a la seva naturalitat i capacitat per connectar amb el públic, que no

para any rere any de créixer. Ofereixen un “menú degustació” variat i innovador, festiu i humorístic, un espectacle in

crescendo que els ha consolidat com a plat exquisit entre els paladars més exigents. Marxa servida a base de racions

contundents, amb ingredients de màxima qualitat perquè tothom quedi satisfet. La millor canya sempre va ben

acompanyada. Tasta’ls i en demanaràs una altra!

http://www.lalocahisteria.com/
https://www.instagram.com/lalocahisteria_oficial/
https://www.facebook.com/LA-LOCA-HISTERIA-311381915544458
https://twitter.com/LALOCAHISTERIA
https://www.youtube.com/user/LALOCAHISTERIA
https://www.tapeosoundsystem.com/
https://www.instagram.com/tapeosoundsystem/
https://www.facebook.com/TapeoSoundSystem
https://twitter.com/TapeoSound
https://www.youtube.com/user/tapeosoundsystem
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Dalton Bang

Els Dalton Bang van néixer arran d'una colla d'amics amb un únic objectiu: assaltar tots els pobles i ciutats de Catalunya per

a deixar la seva població exhausta de festa. El seu botí sempre ha estat l'alegria dels seus fans i seguidors que no paren de

créixer. I és que els Dalton Bang no són delinqüents, però sí uns dels personatges més buscats, i més encara des del salt del

seu antic frontman i fundador Miki Núñez cap a nous horitzons musicals dels que el grup en segueix formant part com a

banda de l'artista. Aquesta colla, el 2022 renovada, de músics en busca i captura us captivaran el cor a base de bona música

que va des dels hits dels anys 70, passant per la patxanga i els temes més actuals de l'escena cultural del país.

La Banda del Coche Rojo

La Banda del Coche Rojo ens porten una nova gira molt especial, en la que celebren els seus 20 anys sobre els escenaris,

amb novetats que no ens deixaran indiferents. Bufen nous aires al panorama musical i aquesta nova brisa es deixa sentir en

el repertori de La Banda del Coche Rojo, que aposta per músiques que connecten amb les noves generacions. Des del

reggaeton més caribeny fins a la música en català del moment, passant pel techno, l'ska o el pop de diva i, això sí, amb

alguna concessió a la patxanga i la caspa de sempre. La Banda del Coche Rojo són una de les majors garanties del gènere.

Premi ARC 2016 al millor grup de versions

http://daltonbang.com/
https://www.instagram.com/daltonbang/
https://www.facebook.com/DaltonBangOficial
https://www.youtube.com/channel/UC662A1jFbKofIe8O_79g8Lw
https://www.instagram.com/labandadelcocherojo/
https://www.facebook.com/labandadelcocherojo
https://www.youtube.com/channel/UCXtnWD35KwDo-hFyKoqg2Tg


Hey! Pachucos

Hey Pachuco! Si estàs saturat de tanta rutina, per aquest 2023 tenim el millor antídot festiu: el fitxatge TOP d’un dels grups referencials

que ha evolucionat el gènere de versions fins a portar-lo full equip a la màxima excel·lència. Extravagants i exhibicionistes musicals,

aquesta colla de Pachucos de la Catalunya Central representen de la millor manera l’esperit marxós amb una llista apàtrida de hits per

tots els gustos que et farà jurar l’"orgull pachuco" des de la primera nota. Un túnel de rentat anímic que et transportarà les orelles pels

grans himnes radiofònics de l’actualitat i per càntics intergeneracionals que t’encenen a mà alçada el led del mòbil. I tot plegat sense

caure en l’horterisme nostrat d’avui en dia, transformant-lo en glamur singular: Deixa't portar per el show que t’ofereix aquest còctel de

6 musicassos als quals els encanten les disfresses i la teva tornada absolutament feliç a la rutina.

Nominat als Premis ARC 2016 al millor grup de versions
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Sixtus

Els Sixtus s’enlairen aquest 2023 per oferir el seu millor directe fins al moment! Després d’uns anys on s’han consolidat com

un dels grups de versions amb més projecció dels Països Catalans i amb un èxit contundent. El 2021 publiquen el seu disc

debut de temes propis Ja s'hi val, que el presenten en tots els seus concerts de versions amb un directe renovat i combinant-lo

amb un repertori carregat dels millors hits dels grups més consolidats de l'escena cultural i festiva catalana. Sixtus connecten

amb el públic des de la primera nota fins a l’última.

https://www.instagram.com/heypachucos/
https://www.facebook.com/lospachucoss
https://twitter.com/LosPachucos
https://www.youtube.com/channel/UC3oSf3HeLdrTpglf8kz8rQA
https://sixtus.cat/
https://www.instagram.com/sixtusmusica/?hl=en
https://www.facebook.com/sixtusmusica
https://twitter.com/sixtusmusica
https://www.youtube.com/channel/UCsdcJ7d2oBEodyAqu7CcbEQ
https://open.spotify.com/artist/3kmQZp1T459lsMoRitWuOC?si=wFPpUxW6RQKi2Sd4ZjLuyA


Les Que Faltaband

Arriben Les Que Faltaband, la jove banda de versions formada per vuit noies que ens ofereixen un espectacle potent i

reivindicatiu amb una posada en escena que combina la música, la dansa i altres elements artístics. Tal com el seu nom

indica, Les Que Faltaband donen veu i visibilitzen la presència femenina sobre l'escenari, dins un sector de la música ocupat

majoritàriament per homes. La banda ens presenta un repertori íntegrament femení, demostrant que les dones també fan

música festiva, amb dues hores plenes de "temazos", des de ritmes llatins, pop-rock dels vuitanta, fins als hits més actuals.

Anoteu-vos el seu nom, perquè Les Que Faltaband han arribat per quedar-se!
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La Tropical

Per La Tropical, la vida és una festa! I així ho demostren a cada concert. Dues hores de música en directe per no parar de

cantar i ballar perquè coneixeràs totes les cançons del seu nou repertori pel 2023. Els concerts de La Tropical ens transporten

a un estiu etern: amb bon rotllo, humor i amb la música que no pot faltar a cap Festa Major: des dels nous temazos que

sonen a la ràdio als clàssics de sempre i que mai fallen. La Tropical porta un recorregut contrastat de més de 7 anys que els

ha portat a ser un dels grups de versions referents de Catalunya. Una aposta de qualitat que tothom hauria de poder gaudir,

com a mínim, una vegada a la vida!

Novetat!

https://www.orquestratropical.com/
https://www.instagram.com/latropicalversions/
https://www.facebook.com/latropicalversions
https://twitter.com/TropicalGrup
https://www.youtube.com/channel/UCyTAtgX6blOBevEbuQOkVMw
https://www.instagram.com/lesquefaltaband/
https://www.youtube.com/channel/UCVNLQLd8YS__gC98GidE97g
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Di-Versiones

L'orquestra Di-versiones neix en una terrasseta, a la fresca, en un bar de costa, fent unes canyes i unes tapes... Aquest és el

millor lloc per engegar un projecte divertit i esbojarrat, sense pretensions, només amb un objectiu: passar-ho bé i fer-ho

passar bé. Podríem definir la banda com a una colla de 'freaks' esbojarrats, una màquina de fer 'canciones del verano' de la

manera més personal i sense complexos. Dit d'una altra manera, fer cançons amb la 'patilla', crear una bona dosis de

karaoke popular, una barreja d'himnes dels anys 60, 70 , 80 i 90's amb pinzellades de les cançons de ràdio fórmula dels

últims anys, un espectacle apte per a tots els públics. Amb aquesta naturalitat i poques pretensions, Di-Versiones s'ha

consolidat com un dels grups estrella del gènere.

Premi ARC 2019 al millor grup de versions

Balahits

Són, sense dubte, els més ràpids disparant hits. A 30 temes per hora, Balahits són una tempesta festiva que et calarà a tot el

cos. Els Balahits es presenten en dos formats diferents: format de dues hores i mitja de festa interrompuda que repassa els

temes més populars des dels últims 60 anys fins als temes més actuals del moment; o bé en format d' una hora de ball per la

generació més gran i dues hores de marxa per a tots els públics. Ballaràs, cridaràs, saltaràs i cantaràs com mai i sempre amb

un somriure de felicitat als llavis. Un viatge d'anada i tornada per tots els referents i estils musicals que han fet i fan història a

les nostres vides. Una bala d’alegria que et travessarà el cor per sempre.

https://www.instagram.com/orquestra_diversiones/
https://www.facebook.com/orquestra.diversiones
https://twitter.com/di_versiones
https://www.youtube.com/channel/UCRbvpwCvh2dKEQU2O8mze7g
https://www.instagram.com/balahits/
https://www.facebook.com/balahits17
https://www.youtube.com/channel/UCFoX2bagvKJ3_d8-eYPN8xQ
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