
Animació musical
Dançons (animació musical per a totes les edats, format individual)

Cassoles, olles i cançons 
 

 Trio 
 

 Quartet 

Karibu! (animació musical entorn la cooperació, la solidaritat i els Drets 
dels Infants) 
Petit Karibu! (versió del “Karibu!”en petit format)

Cançons de butxaca 
Tradi-sons (animació musical amb danses tradicionals per a joves)

Xops com pops 
aigua”) 

  

 Format individual
 

 Format duet
 

 Format Trio
 

 Suplement festa de l’escuma (+45 minuts)

 
Contes 
Martí el Llop (conte

Un país de conte 
Contes d’aquí i d’allà
Amb gust de cafè

  

 Format individual
 

 Format duet
           

 

Poesia musical
Papallones  (poemes musicats de Joana Raspall)

  

 Format individual
 

 Format duet
 

 Format 
 
 

 El preus inclouen l’espectacle, muntatge, desmuntatge i desplaçament
(màxim de 150 quilòmetres)

 

 Els preus admeten 

www.carlescuberes.com

M

 
 
 
 

Animació musical Preu  
(animació musical per a totes les edats, format individual) 

Cassoles, olles i cançons (animació musical amb banda) 

 

(animació musical entorn la cooperació, la solidaritat i els Drets 

(versió del “Karibu!”en petit format) 

Cançons de butxaca (animació musical per a llars d’infants 0-3 anys) 
(animació musical amb danses tradicionals per a joves) 

Xops com pops  (animació amb danses i jocs musicals “passats per 

Format individual 

Format duet 

Format Trio 

Suplement festa de l’escuma (+45 minuts) 

Preu 
(conte musical amb titelles sobre la diversitat) 

Un país de conte (contes musicals d’arrel tradicional) 
Contes d’aquí i d’allà (contes musicals d’arreu del món) 
Amb gust de cafè (contes i música entorn el cafè i el comerç just) 

Format individual 

Format duet 

Poesia musical Preu 
poemes musicats de Joana Raspall) 

Format individual 

Format duet (veu-guitarra + piano) 

Format quartet (veu-guitarra, piano, baix i bateria) 

clouen l’espectacle, muntatge, desmuntatge i desplaçament dins de Catalunya
(màxim de 150 quilòmetres). Equip de so fins a 2500w de so i 1500w de llum. No inclouen IVA

Els preus admeten un màxim del 15% de comissió per a promotores i representants.

www.carlescuberes.com                   animacio@carlescuberes.com                   Tf: 

 
Música, contes i animació per a públic infantil i familiar 

 

PREUS 2022 

Preu  (IVA no inclòs) 
380,00 € 

 
760,00 € 
950,00 € 

760,00 € 

380,00 € 
380,00 €  
380,00 € 

 

415,00 € 
605,00 € 
795,00 € 
300,00 € 

Preu (IVA no inclòs) 
350,00 € 
350,00 € 
350,00 € 

 
380,00 € 
570,00 € 

Preu (IVA no inclòs) 
 

380,00 € 
570,00 € 
950,00 € 

dins de Catalunya 
00w de so i 1500w de llum. No inclouen IVA 

un màxim del 15% de comissió per a promotores i representants. 

Tf: 659.088.265 

 

 


