presenta…

El Factor K és un espectacle familiar
par4cipa4u on els assistents hauran de
superant els diferents reptes demostrant les
seves habilitats cantant i ballant. L'espectacle
fa un repàs al repertori que més agrada als
pe4ts, mitjans, adolescents i també als grans.

La perfecta combinació
entre un grup de
versions i el karaoke
tradicional gràcies al
sistema de pantalles
amb les lletres
sincronitzades.

Vols veure un resum de l’espectacle?
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PREGUNTES QUE ET POTS ESTAR FENT
Qué és EL FACTOR K?
És un concurs on dos equips lluitaran per conver4r-se en guanyadors.
Com aconseguiran ser guanyadors?
Superant les diferents proves que el jurat té preparades per als par4cipants.
Quin ;pus de proves seran?
En les proves hauran de demostrar les seves habilitats cantat, ballant, endevinant
preguntes, rapejant i mostrant-se molt mo4vats.
Com poden par;cipar?
El concurs es conduït per dos magníﬁcs presentadors, la BeLy i el Kevin, que aniran
informant als par4cipants de tot el que han de fer i els guiaran per saber quan els toca
par4cipar. A part, la pantalla amb les lletres els mostra en tot moment allò que han de
cantar, ballar, endevinar o rapejar.
Quines cançons poden cantar?
El repertori és molt variat i conté cançons per a totes les edats intentant que tothom
es sen4 representat i pugui tenir el seu moment de gloria junt amb el seu equip.
Adjuntem un llistat on consultar totes les cançons de l’espectacle.
És necessari que els par;cipants hagin estudiat les cançons abans?
Ni molt menys, les cançons són molt conegudes però, a part, els presentadors I les
pantalles amb les lletres faran molt fàcil la par4cipació. Ademés, la par4cipació és per
equips i es sumen totes les habilitats i coneixements del seu membres.
Tot I això, recomanem molt fer un treball previ del repertori perquè l'experiència sigui
més intensa i els par4cipants ob4nguin una recompensa al seu esforç.
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Quina duració té l’espectacle?
50 minuts més un espai ﬁnal o els par4cipants rebran una pe4ta recompensa per la
seva par4cipació.
Quines son les mides d’escenari necessàries?
Les dimensions mínimes són 5x4 metres aproximadament. Tot I això, l’espectacle
s’adapta molt bé a qualsevol espai i no requereix d’elements extres com escenaris o
tarimes.
Quins són els requeriments tècnics?
En funció de l’espai i les peculiaritats de l’esdeveniment poden variar però adjuntem
un document amb el rider tècnic per poder-lo consultar.
Quanta estona de muntatge previ requereix?
Aproximadament 2 hores prèvies a l’inici de l’espectacle.
Hi ha un mínim o màxim de par;cipants a l’espectacle?
No, aquest espectacle es pot realitzar amb quan4tats d’assistents molt variades i, en
cap cas, afecta al funcionament ni a l’especularitat del mateix.
I el botó vermell perquè serveix?
El botó vermell és un misteri i, segons el jurat, apretar-lo pot ser molt perillós. Hauran
d’esperar ﬁns al ﬁnal de l’espectacle per descobrir què passarà amb el botó.

TENS MÉS PREGUNTES?

CONTACTA’NS
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RIDER TÈCNIC

CONTACTE
GRUP: Dani Garcia - 626948832
MANAGEMENT: Manel López - 609800593

SO
PA: De tres vies amb subs capaç de reproduir 96db en tot el recinte amb un
(+-) 4db en mitjos aguts.
Important, front-ﬁlls a poder ser de la mateixa marca que la PA ven ajustats.
Muntats als laterals mirant cap al centre per tal que no perilli amb els
assistents menors d’edat.
Monitors: 2 monitors de 12” side ﬁll.
Taula: Preferiblement diﬁtal (Allen&heath SQ5, X32 Compact)
El Grup no porta tècnic de so, es requereix un tècnic qualiﬁcat.
IL·LUMINACIÓ
En cas de ser necessari, es requereix il·luminación frontal amb Pars, PC’s o
Parleds I contra amb 4 parleds.

TV O PANTALLA

220v

PC

RECEPTOR

CH1 - CH2

CH3 - CH4

1

2
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REPERTORI
El repertori escollit està distribuit en funció de les edats aproximades a les que van
dirigides encara que, durant l’espectacle, s’interpre4n en un altre ordre.

PETITS (3-6 anys)
La cançó d’en Mic - Mic
El lleó no em fa por - Popular
Una mosca volava per la llum - Popular
Se sent un tren - Mic
El ball dels pirates - Mic
Sóc un mico - El Pot Pe4t
Els pirates - El Pot Pe4t
El lleó vergonyós - El Pot Pe4t
Puja al meu coet - El Pot pe4t
El drac Rac - El Pot Pe4t
La patrulla canina
Bob Esponja
La pantera rosa
El gegant del pi - Popular
Cargol treu Banya - Popular
MITJANS (6-10 anys)
Pirates del carib
Els Simpsons
Star Wars
La Bella y la Bes4a
El llibre de la selva
Let It go - Frozen
Recuérdame - Coco
Vida de rico - Camilo
Verdura i peix - Xiula
Polls - Xiula
Rispect - Xiula

ADOLESCENTS (10-15 anys)
Petar-ho - Oques Grasses
Una lluna a l’aigua - Txarango
Caminem lluny - Doctor Prats
Calma - Pedro Capó
The Bright side - Stay Homas
Moun amore - Aitana
Ritmo - Black Eyes Pears
Swish Swish - Taylor Swit
Señorita - Camila Cabello
Gagnam Style - PSY
ADULTS (tota la resta)
Mi gran noche - Raphael
Baby girl - Aqua
Boig per tu - Sau
Un beso y una ﬂor - Nino Bravo
Llençat - Lax’n’busto
I want to break free - Queen
Para hacer bien el amor - Raﬀaella
A quien le importa - Alaska
…i algunes sorpreses més.
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PRESSUPOST
PREU SENSE EQUIP DE SO
700€ + IVA

PREU AMB EQUIP DE SO
850€ + IVA
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