La festa de l’escuma amb jocs, aigua, música, dansa…

FES-TE D’ESCUMA!
Rah-mon Roma

Tots els que hem participat en alguna festa de
l’escuma sabem que és diversió assegurada… però també
que, si no hi ha cap més ingredient, es fa feixuga i
cansada. Per això, unint la nostra experiència en l’àmbit
de l’animació amb un canó d’escuma de darrera
generació, us oferim Fes-te d’escuma! Un espectacle
de festa amb jocs cooperatius, estris ben diversos
(regadores, vaporitzadors, llançadors…), música
en directe i amb bases, danses, escuma i aigua per
a les jornades de festa d’estiu.
Estrenat l’estiu de 2015, el Fes-te d’escuma! ha
fet parada a un bon reguitzell de poblacions catalanes,
on ha deixat el personal enjogassat, ben xop i amb
moltes ganes de tornar-hi

Rah-mon Roma
Va començar a carregar-se la guitarra a l'esquena a una edat molt tendra, i es va entestar a trepitjar els
escenaris a voltants del 1984. Al 1990 va esdevenir cantant animador infantil i rondallaire professional. Des de
llavors, se n'ha fet un fart —vora 5.000 actuacions—, i mai no se n'ha cansat. Lluita aferrissadament per establir
una comunicació directa i honesta amb el públic, sense oblidar-se d'oferir el que li toca: un espectacle polit, seriós i
lúdic alhora, amb qualitat musical i pedagògica, atractiu i dinàmic, tendre i esbojarrat.

Fitxa artística:
Música i músic: Rah-mon Roma (veu, guitarra i bases)
Decoració del canó: Werens
Fotografia: Jordi Folch

Fitxa tècnica:
Espectacle d'animació i jocs per al carrer o la plaça. Idiomes: CAT i ES.
Per a públic infantil i familiar (<4 anys) amb 1 component.
Muntatge: 1:30 h / Durada: 60 min / Desmuntatge: 45 min.
Inclòs equip de so bàsic de 1500W.
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.

ENS CAL:
• Escenari amb escala i faldó d’un mínim de 4x3m, i alçada d’escenari: 1 metre (aprox.)
• Corrent de 220v shucko. 4kW.
• Exterior lliure d’obstacles (evitar sorra, terra o fang) amb espai ampli per a ballar i jugar.
• Tanques de protecció per envoltar l’escenari.
• Accés del vehicle a tarima i aparcament.
• Vestuari.
• Presa d'aigua: Gardena amb rosca de 1/2, 3/4 o 1 polzada, propera a la tarima (10 m màxim).
Porteu roba i calçat (ben agafat al peu) còmodes per mullar-se, tovallola i roba de recanvi.

Contacte Cia. i + info:
www.rah-mon.cat
info@rah-mon.com
t. 607 408 947

