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TARIFES 2018-2019
Gènere

Components

Animació
musical

1

Titelles i música

1

ESPECTACLE

rah-mon.com

PREUS
Fins a 30
dies

De 30 a
120 dies

420€

440€

Extres

Per als més menuts i l’Escola Bressol

CANÇONETES
TRIFULGUES DEL SOL I DE LA LLUNA

Inclou so
Inclou so i il·luminació

Animació infantil / familiar. Diversos formats i opcions. Adaptable a edats, cicles formatius, festes de carrer…

SARAU… (del curs de l’any)
ÀPALI, FAMÍLIA
BALLARUCA D’ARREU DEL MÓN

Inclou so (1.500W)
* Plus de so 3000W +50€

1*º

430€

450€

2º

680€

710€

3º

880€

920€

Concert i
animació

5º

1300€

1370€

Danses, música,
jocs, escuma…

1*

520€

550€

Concert teatralitzat

5+1

1700€

1790€

2+1

1000€

1050€

1+1

880€

920€

1+1

880€

920€

1+1

720€

750€

Inclou so i equip de
projeccions

330€

* Amb equip de so +110€
º + so i projeccions +150€
Representants: només amb
l’opció +so!

Animació infantil

º Amb escuma +30’ +140€
º Nit: il·luminació sense
càrrec.

Animació infantil i familiar en quintet per a grans festes

RÀDIO EUROPA

Inclou so (3.000W)
º Nit: il·luminació sense
càrrec.

Festa de l’escuma amb jocs i música

NO

U! FES-TE D’ESCUMA!
Estrena: Estiu 2015

Inclou so (1.500W)
* Plus de so 3000W +50€

Música i teatre. Concerts familiars

NO

U! LA VELLA RÀDIO Estrena: 2016
AKWABA (cançons i contes africans)
CONTES D’INSTRUMENTS DEL MÓN

Teatre de contes
i música

SUPERMERCAT DE JOGLARS

NO

U! PER NADAL 2.0 Estrena: Nadal 2017

Concert interactiu
amb projeccions

• Inclou so i backline

Inclou so i il·luminació

Sessions de petit format amb contes i música

NO

U!

ANADES I VINGUDES DE L’AMADES
CANÇONS I CONTES PER LA PAU º
LA MAR A TERRA
GEGANTS I DRACS
LA CAPSETA DE CONTES
EL PETIT GEST º (especial Medi Ambient)

1

310€

1+1

550€

1+1

550€

3

1200€

1270€

3

1200€

1270€

Contes i música

Estrena: Primavera 2016

DIADA DE CONTES DEL MÓN
COOPEREM O COMPETIM?
L’Ocell de la Felicitat

Contes i música

En col·laboració amb
ComSoc. +info i
contractació:
www.comsoc.org

Cia Multidisciplinar de L’Ou Ferrat

BALL A L’AIGUA
espectacle de carrer d’aigua (i escuma)

Animació. jocs,
música…

BUFF! espectacle amb aire i d’aire

juliol
www.rah-mon.com

º Amb escuma +30’ +140€
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Què us oferim quan contracteu
un espectacle d’en Rah-mon Roma
SEGURETAT:
•
•
•
•

•

ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL:

Assegurança de Responsabilitat Civil inclosa als preus amb
cobertura també a locals (Col·lectiva amb l'Associació TTP).
Tots els actors/músics/tècnics són autònoms i estan donats
d’alta a Seguretat Social.
Certificats d'estar al corrent amb SS i l'EAT.
ESCUMA: Certificació del canó d’escuma disponible segons
la Directiva 2006/42/CE del Parlament Europeu de 17 de
maig de 2006 (antiga 98/37/CE) i la Directiva 2006/95/CE
de Baixa Tensió
(antiga 73/23/CE). Certificació
d’escumògens i colorants disponible segons Reglaments CE
1907/2006, 1272/2008 i 453/2010.
Certificat de penals vigent, descarregables per web.

•

TÈCNICA:
•

DIFUSIÓ I PEDAGOGIA:
•

•
•
•

Web amb informació de tots els espectacles: fitxes, riders,
imatges, clips, dossiers didàctics específics en els
espectacles teatrals....
Venda de publicacions i materials sonors i videogràfic
després de l’actuació (CDs, CD-Rom, DVD, llibres...).
Catàleg al web, amb venda digital i física de música (iTunes,
Amazon, Spotify...)
Cartelleria descarregable per web. D’alguns espectacles
disposem de tirada física.

En Rah-mon forma part de l’Acadèmia Catalana de la
Música i és soci de la cooperativa Musicat, Pallassos sense
fronteres, Somriures Nòmades i Red Internacional de
Cuentacuentos. Amb anterioritat ha estat associat a les
desaparegudes LACORD (Plataforma de Concerts Educatius),
l’ANPC (Associació de Narradors Professionals de
Catalunya) i AMAPEI (Associació de Músics i Animadors
Professionals d’Espectacles Infantils). Ha format part durant
anys de la TTP (Ass de Teatre per a Tots els Públics).

•
•

•
•
•

Els preus dels espectacles inclouen l’equip de so (levat en
casos que s’indiqui el contrari).
Diversos equips propis, en actualització continuada.
Configuracions des de 150w fins a 6000w. Us podem
complementar l’esdeveniment amb lloguer de so,
reproductors, microfonia…
Il·luminació inclosa, sense càrrec addicional, en els
espectacles d’animació nocturns,.
Equip d'il·luminació propi adaptable a diferents espais
teatrals (Dimmer 12 ch i taula 12-24 ch DMX).
Disposem d’equipaments multimèdia per als espectacles
que ho requereixen (s’indica si estan inclosos al preu o no).

Aclariments
DIETES I DESPLAÇAMENTS:
•
•
•

•

Als preus hi estan incloses dietes i desplaçaments fins a un
radi de 100 km.
Quilometratge addicional: 0’24 €/km.
Dietes extres pressupostades en cada encàrrec segons les
distàncies en els desplaçaments i el nombre d'actuacions.

NOTES:
•
•

TRIBUTS:
•

•

Actuacions a administracions, empreses i institucions en
general: facturació directa de Rah-mon Roma amb un 21%
d'IVA. L’IVA NO està inclòs a les tarifes.
Els espectacles d’animació musical poden gaudir
d’Exempció d'IVA si es facturen amb L'associació Cultural
dos per quatre. Aquesta és una possibilitat especialment
pensada per a escoles, AMPAS, institucions educatives i
pedagògiques, entitats de lleure...

Per a més detalls, poseu-vos en contacte amb en Rah-mon.
La cultura no és un luxe!

•
•
•

L’increment per a pagaments de 30 a 120 dies és del 5%
arrodonit.
Preus comissionables fins a un 15% a programadors i
promotors, excepte en els casos que s’indiqui.
Preus especials per a campanyes escolars i biblioteques.
Muntatges a la carta. Consulteu-nos!
Aquesta versió (v.1.18) de les tarifes és vigent a partir de l’1
de juliol de 2018, i invalida les anteriors.
Que no us faci mandra consultar-nos: la vostra demanda és
molt important per a nosaltres, i intentarem sempre adaptarnos-hi donant-vos respostes i alternatives ràpides.

Contacte

Espectacles per a xics i no tan xics

937274672 / 607408947
info@rah-mon.com
www.rah-mon.cat

www.rah-mon.com

Espectacles multidisciplinars de
teatre, musicals, infantil i familiar

937274672 / 607408947
info@louferrat.com
www.louferrat.com

info@rah-mon.com

93 727 46 72 — 607 40 89 47

