TOT PER FESTES I ESPECTACLES

SERVEIS

¿Qué es
LA GRESKA Espectacles?

Som una companyia de serveis de
l'espectacle, on l'objectiu principal és fer de
qualsevol esdeveniment un espectacle
inoblidable
.Per complir aquest objectiu us oferim un
gran ventall de serveis, amb una
impressionant cartera d'artistes i
espectacles, així com animadors infantils,
inflables i festes de l'escuma entre d'altres.
Disposem d'una gran quantitat de material
de lloguer per a tots els esdeveniments,
així com el personal necessari per fer
possible tots els vostres projectes.
Tant si necessiteu sonoritzar un acte o
esteu buscant atraccions, taules, cadires o
qualsevol altre material o espectacle, no
dubteu en posarvos en contacte
amb nosaltres.

VIDEO
PRESENTACIÓ

¿Quins son els nostres
Serveis?
1

Organització y producció d'esdeveniments, So i Llum, Management,
Serveis Auxiliars, Personal técnic i/o especialitzat, Logística
d'espectacles i d'esdeveniments, Decoració d'espais.

2

Parcs i atraccions, Inflables terrestres, refrescants i aquàtics, Jocs
gegants, Espais de joc simbòlic, Toros mecànics, Ludoteques,
Carrusel ecològic, Maquines arcade, Realitat Virtual...

3

Lloguer de Material, Taules i Cadires, Escenaris, Carpes, Tanques,
Generadors i material elèctrics, Barres, Neveres i Sortidors
de cervesa, Vaixelles, Cristalleria i Coberteria, So i Llums, Burres de
roba, truss, estanteries, attrezzo i decoracions...

So i Llum
La Sonorització d'esdevenimentsdes de els nostres inicis ha sigut
un pilar indispensable, per aquest motiu disposem dels mitjans tècnics i
professionals per dur a terme aquesta activitat. Concerts; fires i/o festes
majors són alguns dels esdeveniments que hem realitzat fins a la data
actual.
Orquestres, Partits Polítics i Ajuntaments ja confien en nosaltres.

CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI
Oferim des de Técnics de so i personal fins a un servei complet de
Sonorització de concerts i esdeveniments.
INFRAESTRUCTURA
Disposem de fins a 12KW de so, amb estructura truss, caps móbil,
pantalles
MARQUES
Shure, Senheisser, AKG, JBL, Alto, Soundcraft, Crown, Prolight, JTS,
Mackie, Yamaha, Fender, ADJ, Beamz, Pro.Light

MANAGEMENT
Representem a multitud d'artistes
de totes les disciplines. Sempre
espectacles d'un alt nivell artístic i
una qualitat inmillorable.
La figura del Mànager fa que tots
els tràmits amb la productora o
organitzador de l'esdeveniment
siguin molt més fluïts, així evitem
contratemps i millorem el servei.
· TIPUS D'ESPECTACLE
Orquestres; Discomòbils; Bandes
de música; Cantants; Tributs;
Havaneres; Batucades;
Cantants; Màgia; Espectacles
Infantils; Circ; Showmans, Humor,
etc.

SERVEIS AUXILIARS
Els serveis auxiliars és tot el
personal que no destaca als
esdeveniment però són realment
molt necessaris i útils.
Personal especialitzat en actes
públics i tota classe de
produccions (Concerts; teatres;
cavalcades; fires; i altres actes).
S'encarreguen d'assistir totes les
tasques de muntatge, coordinació
i producció de l'esdeveniment.
· TASQUES:
Carrega i descarrega; Col·locació
d'infraestructures; Suport en
muntatges; Logística i moltes
més.

SERVEIS TÉCNICS
El Serveis o personal tècnic és tot
aquell que te una tasca especifica
i especialitzada dins de la
producció o esdeveniment, molt
sovint formen part de l'espectacle.
Amb un alt nivell d'exigència
personal i professional, i una
formació especifica duen a terme
les seves funcions a l'espectacle
amb total seguretat, coordinació i
eficiència.
TIPUS
Tècnics de so, Llum i
audiovisuals; Maquinista;
Electricista; Regidors; Control
d'accés; Muntadors; etc.

LOGÍSTICA
D'ESPECTACLES
Un dels grans maldecaps en
l'organització d'esdeveniments i
espectacles és la logística.
Per aquest motiu posem a la
vostre disposició des de
conductors y personal logístic,
fins a disseny d'un pla logístic per
gires, o esdeveniments
TIPUS
Chofer amb vehicles o sense;
Conductor de plataforma o carretó
elevador; Assistent dept.
compres; Transport de persones
o mercaderies; Operador logístic;

DECORACIÓ D'ESPAIS
Decorem i caracteritzem
qualsevol espai amb la temàtica
escollida, construïm attrezzos,
Carrosses, Passatges temàtics, i
molt més.
Ens especialitzem en el disseny i
producció de passatges del terror
amb estructures temporals per
halloween, teatre, etc..
TEMÀTIQUES
Nadal
Halloween / Terror
Medieval
Campestre / Rústic
Carnaval

CONTROL
ESDEVENIMENTS
Amb aquest servei fem el control,
coordinació, supervisió de totes
les tasques que ho requereixi,
tant la seguretat com de la
producció..
A més contem amb un sistema
de control d'aforament automàtic
amb el que podreu saber en tot
moment la quantitat de públic que
hi ha a un recinte.
TIPUS
Control d'aforament
Vigilant de Seguretat
Auxiliar de Seguretat
Hostes / hostesses

PARCS I ATRACCIONS
Parcs i atraccions és un pilar indispensable de la nostra companyia.
Gaudim amb el disseny i execució de cada un dels parcs que dissenyem
siguin d'indole gran o petita.
Per aquest motiu disposem d'un catàleg de gran extensió exclusiu amb
tots els inflables i atracció que disposem, en les properes pàgines podeu
trobar un petit tast del què us oferim.

CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI
Dissenyem i gestionem parcs de tota mena des de Parcs de nadal, Fires
de l'infant, Ludoteques ...
INFRAESTRUCTURES
Disposem de mes 60 models d'inflables, Jocs Gegants, Minigolf,
Maquines Arcade, RV, Simuladors, Tirolina, rocòdrom...
MARQUES:
Treballem a les millors marques i disposem de tots els certificats.

INFLABLES
TERRESTRES
Son tots aquells inflables secs,
això vol dir que els utilitzem durant
tot l'any.
Models:
Angry birds; Castell del Drac,
Cars; Dragonet; Disney; Piratas;
Batman; Princessa; Star Wars;
Merlí; Circ; Extrem Race; Wipe out;
Pista Selva; Challenger; Combo;
Extrem; Tragabolas; Bungee;
Rocodrom; Escalada infernal;
Waka Mole; Hipodrom; Futboli;
Mickey; Galeta; Multimagic;
Patrulla Canina; Cuc; Safari;
Superherois; Xerif; Coyote;
Dragonet;

INFLABLES
REFRESCANTS
Son tots els inflables que
funcionen amb aigua però
s'instalen en terra ferme,
normalment acaben amb una
piscina final.
MODELS
Tobogan Dofí; Tobogan Dofí
Gegant; Tobogan Marí; Tobogan
Peix; Tobogan Cranc; Slide;
Lliscador; LL. doble; Lliscador
Tauró; Lliscador Cranc; Lliscador
Taurópalmeres; Tobogan Gegant
Palmeres.

INFLABLES AQUÀTICS
Aquest tipus d'inflables estan
dissenyats per anar instal·lats a
les piscines, tant al voral com a
l'interior de l'aigua.
Són l'atracció ideal per dies de
calor a l'estiu.
MODELS
Tobogan Elefant; Tobogan Cranc;
Tobogan Dofí; Lliscador Cranc;
Lliscador Tauró Palmeres; Big
Roller; Pop; Roller Ball; Cocodril;
Plataforma Gegant; Plataforma
Pirata.

INFLABLES MECÀNICS
Son tots aquells inflables que
utilitzen aparells mecànics pel
seu funcionament com és
tradicional Brau mecànic, amb el
que grans i petits ho passaran
d'allò més bé.
MODELS
Brau mecànic
Taula de Surf
Shot down
Batalla de canons
Light Fight

INFLABLES FIRA
Tot una col·lecció d'inflables
d'habilitats tipus punteria o
equilibris, a l'estil de les fires
tipus "Carnival" dels EUA.
MODELS
Connecta 4; Patata calenta;
Inflable FiraDino; Inflable Fira;
Super Cistella; Diana futbol;
Baseball party; Sumo; Diana;
Snooker Football; Porteria
punteria; Soplagol; Enganxa
mosques; Jumping; Sky dancers;
Vaca ordenyable; Zoorball; Panell
de Tir.

LUDOTECA
Les ludoteques són un espai de
jocs i joguines on passarho bé i
gaudir una bona estona. És un
servei ideal per qualsevol festa, ja
que jugar en família sempre és
divertit.
Dissenyem i gestionem
LUDOTEQUES per qualsevol
classe d'esdeveniment, Fires
congressos, festes populars,
casaments, etc, sempre
adaptantnos a l'espai que ens
envolta.
MODELS
ludo Gran; Ludo Petita; Ludo
Lego; Ludo Cavalls; Espai Nado;
Piscina de Boles;

RACONS
Es tracta de representar rols i
accions socials en un ambient
que ajudi a desenvolupar el joc i
la capacitat dels infants de
recrear situacions i proposarne
de noves.
Tot un conjunt d'espais adaptats
als més petits!
MODELS
El mercadet; El taller; La
Perruqueria; L'Hospital; El Saló
de Bellesa; Les Construccions;
Les Cuinetes; L'espai de Lectura;
La caseta;

JOCS GEGANTS
Tot un recull de jocs
majoritàriament de Fusta
fabricats artesanalment al nostre
taller, una proposta molt
interesant, ja que agafen molt
espai, i admeten molts
participants.
Cada lot de jocs va dirigit per
públic a partir de 6 anys fins als
999.
MODELS
Table hockey; TacoGol;
Rollingball; Xarranca; Sjoelback;
Spiribol; Jenga; Billar Japones;
Micado; Memori; Tangram; Twist;
Diana; Catapulting; i molts més.

CIRCUITS
Disposem de Circuits de carreres
inflables però també fem circuits
d'educació vial, amb vehicles un
tant estrafolaris, i vehicles que no
ho són tant. Es necessita un
espai ampli per la seva intal·lació.
MODELS
Circuit inflable; Circuit edució Vial
Gran; Circuit Educacio Vial Petit;
Circuit EVPRO;Triciles; Urban Gó;
Crazy Karts; Vippers; Balance
Bikes; Patinets; Seegway; Ducky
Karts; Barques aquatiques; Karts
Electrics;

ARCADE i RV
Disposem de tota mena de jocs i
màquines de saló recreatiu, on
podem instal·lar des de les
mítiques màquines d' Arcade, o
maquina de ballar fins a billar,
futbolí, o fins i tot jocs de casino.
Seguint un altre línia més actual,
munten espais de Realitat virtual
augmentada, Jocs de
Videoconsoles com WII, Play
station, simuladors de Cotxes o
inclòs Scape Room Virtuals.
MODEL
Maquines Arcade; Simuladors de
Cotxes; Jocs de RV; Maquina de
Ballar; Futboli; Billar; Consoles
Wii; PlayStation;

TALLERS
Amb el nostre equip de monitors,
dissenyem tallers de manualitats
amb temàtiques puntuals o
temporades específiques.
Aquests tallers són ideals per tota
classe d'esdeveniments tant per
fer una promoció d'un producte o
servei com per fer gaudir a la
canalla a qualsevol festa.
TIPUS
Pintacares; Globoflexia;
Bombolles; Tattos; Percussió;
Circ; Xapes;
Tallers de Nadal; Carnestoltes;
Sant Jordi; Pasqua; de Sant Joan;
Tardor; Castanyada; Halloween;

ANIMACIONS
Si el que necessiteu és una
animació puntual o una
programació per temporada
explica'ns i els nostres creatius
faran l'animació somiada.
Programacions tant per fires com
per Hotels o Càmpings.
TIPUS
Clowns; Circs; Itinerants;
Medievals; Humoristes; Vedetts;
Showmens; Presentadors;
Tallers, cinemes, Discomòbils,
animadors, Monitoratge, Festes
tematiques, Musics, Cantants;
Ballarins, i molt mes.

LLOGUER DE MATERIAL
El lloguer de material per esdeveniments es va convertir en un dels
Objectius principals de la nostre companyia, amb el primer client que vam
tenir, ja que de forma directa ens va dir "...o ens ho feu tot o no feu res...".
Això ens va fer reorientar les directrius que teníem per aquest servei.
Actualment Treballem amb material propi, un cop cobert els nostres
partners, ens subministren la resta, sempre mantenint la mateixa qualitat.

CARACTERÍSTICAS DEL SERVEI
Treballem amb dues modalitats: Lloguer autoservei (El client s'encarrega
de tot, recollida i devolució del material) i Lloguer amb transport (Nosaltres
ens encarreguem de portar el material i de la seva recollida)
Els muntatges del material no estan inclosos, però els oferim de forma
opcional.
INFRAESTRUCTURES
Taules; Cadires; Electricitat; Càtering; Estructures; So i Llums;

TAULES I CADIRES
Disposem de Taules i Cadires
per tota classe d'esdeveniments,
plegables, apilables, amb fundes
o coixins o estovalles, tot al gust o
ambientació de cada espai.
Grans quantitats entreguem el
material en gàbies antirobatori
tancades amb cadenats.
MODEL
CADIRES: Plegable Negra;
Plegable de Fusta; Bistrot; Trones;
Cadires amb pala; Tamborets;
Butaques; Sofà;
TAULES: Rectangulars;
Quadrades; Rodones; Terrasses;
Mostradors Fira; Coctel;

CÀTERING
Cada cop són més i més les
persones que s'organitzen els
seus propis esdeveniment. És
per això que a LA GRESKA hem
volgut donar solució a particulars i
empresses, posant a disposició
dels clients, vaixelles,
cristalleries, coberteries i altres
estris de cuina.
MODEL
VAIXELLA: Plats: Safates; Tasses;
CRISTALLERIA: Copes; Gots;
Fonts;
COBERTS; Cullera; Forquilles;
Ganivets; i útils varis de cuina.
FESTA: Frigos; Barres; Maquina
Cervesa; Crispetes; Cotó

SOLUCIONS
ELÈCTRIQUES
Disposem de tota mena de
material elèctric, per poder cobrir
qualsevol imprevist als vostres
actes, des de allargados de
corrent fins a Generadors
elèctrics.
MODELS
Grups electrògens fins a 160KW
(Generadors); Pasacables;
Quadres elèctrics de 220V i 380V;
Allargo electric de 220V/380V;
Convertidors; Bífids; Regletes;
Tripletes; Rotllo elèctric

INFRAESTRUCTURES
La infraestructura d'un
esdeveniment és tot aquell
Material tècnic necessari per dur
a terme l'esdeveniment o activitat.
Molts cops complicades de trobar
o subministrar.
MODELS
Carpes Plegables; Pavellons;
Escenaris; Tanques; Catenària;
Penjarobes; Pissarres; Para
sols; Estufes; Trípodes; Truss;
Atrils; Peanes; Prestatgeries;
Moquetes; Carretons;
Transpalets;

SO I LLUMS
Posem a la disposició dels
nostres clients els nostres equips
de so i d' iluminació, per aquells
organitzadors i/o empreses que
tenen un tècnic, o un dj de
confiança.
MODEL:
Altaveus; mixers; Microfonia;
Processadors de senyal;
Televisors; Caps móbils;
PARLED RGBW; Estrobos;
Làsers; Canó de seguiment;
Dimmers; Switch; Taules DMX;
Truss; Trípodes; Peus de micro;
Garres; Torres elevació;
Maquines de fum; Màquines de
confetti; Màquines de Neu i
escuma;

ATTREZZO
De les nostres decoracions, i
caracteritzacions hem recopilat un
seguit de decoracions, molt
diverses. Fa un any vam decidir
incorporar aquestes decoracions
al nostre catàleg de lloguer.
MODEL
Bola gegant de Neu; Bustia Reial;
Butaca vermella; Taüts funeraris;
Presó; Chistera Gegant; Font
D'aigua; Façana Castell; Carro
Cavalls.

Els nostres Clients
Entre els nostres principals clients es troben, administracions
publiques; Ajuntaments; Partits politics; Entitats; Càmpings, Hotels,
Festivals de música; però sobretot som l'empresa en què confien
altres agències d'espectacles

Contacta amb Nosaltres
Si necessites que ampliem la informació, fer una comanda o que
t'enviem una proposta, no ho dubtis, pots contactar amb nosaltres a
través del formulari de la nostra pàgina web, a través de Whatsapp,
Telèfon, o email.

C/ Reis Catòlics, 75
08204 Sabadel
lBarcelona
info@lagreska.es

www.lagreska.es

