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HOTEL COCHAMBRE
És la formació que ha revolucionat el panorama de la festa i els
grups de versions. El seu èxit es basa en el talent natural, la posada en escena i la seva forma única d’interpretar les cançons
en un espectacle on barregen elegància i picardia. Un fenomen
inimitable i imbatible, que dirigeix amb un mestratge sense precedents el carismàtic director de l’Hotel, Benito Inglada. Hotel
Cochambre és sense dubte el núm. 1 dels grups de versions, el
més contractat, vist i seguit per un públic fidel de totes les edats
que omplen els concerts allà on van.
Premi ARC 2005, 2012 i 2014 al millor grup de versions.

5 COMPONENTS

www.hotelcochambre.com

/hotelcochambre

/hotelcochambre

veure vídeo

LA BANDA DEL COCHE ROJO
La Banda del Coche Rojo, un dels grups de versions més destacats i venerats del país, torna a la carretera amb nova gira. A través del carisma dels seus components, forjat al llarg de 15 anys
de trajectòria ininterrompuda, fan un repàs en clau humorística
del panorama musical actual, des de l’ska més festiu al pop de
dives, des del reggaeton més comercial al trap més gamberro
passant pels èxits en català del moment o el techno de discoteca. Tot plegat conduït amb el desvergonyiment, les ganes de
broma i la bonhomia dels seus frontmans. Un espectacle total
que, fins i tot, té servei de perruqueria si la nit acaba essent llarga. Descobreix perquè. La Banda del Coche Rojo són una de les
majors garanties del gènere.
Premi Arc 2016 al millor grup de versions
5 COMPONENTS

www.labandadelcocherojo.com

/labandadelcocherojo

/labandadelcocherojo

veure vídeo
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LA LOCA HISTERIA
La Loca Histeria és única i diferent de la resta. Esbojarrats i entranyables a parts iguals, ens ofereixen un espectacle non-stop
de música absolutament ballable, servida des de la teatralització dels personatges que conformen el grup amb molt de dinamisme, humor i un toc de surrealisme. Amb ells, els envelats
es transformen en un circ ple de color i bones vibracions. El seu
repertori infal·lible dels clàssics universals de tots els estils i totes
les èpoques musicals, enganxen a un públic de totes les edats,
que es fa còmplice del xou des del primer tema fins als bisos.
L’experiència de gaudir dels seus concerts és irrepetible. Però
repetiràs!
Premi Arc 2015 al millor grup de versions
8 COMPONENTS

www.lalocahisteria.com

/la-loca-histeria

LA TROPICAL

veure vídeo

NOVETAT!

Nascuts entre palmeres i cocoters, molt tocats per la tramuntana,
arriben a Èxits trepitjant fort La Tropical! Dues hores i mitja sense
pausa i molta canya (també de sucre) per no parar de ballar i
cantar fan del seu, un directe explosiu i màgic. Et transporten al
millor dels estius i en el seu espectacle mai falten els collarets caribenys i inclús un concurs de menjar plàtans. I és que La Tropical
són sinònim de festa i bon rotllo!
En els seus concerts vibrareu amb els hits del panorama musical
català, espanyol, internacional, i passant pels tots els estils: reggaeton, disco, rock, rumba i acabant amb ska i punk pels que
vulguin lluir cresta.
Tot plegat els converteix en un combinat refrescant per a totes
les festes i tipus de públic. En definitiva, una aposta de qualitat
que tothom hauria de poder gaudir, almenys una vegada a la
vida!
8 COMPONENTS

www.orquestratropical.com

/latropicalversions

/latropicalversions

veure vídeo
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TAPEO SOUND SYSTEM
Una de pop! Una de rock! Una de rumba! Una de disco! Una
de reggae! Una de samba! Una de punk! Una de ska! Una de
heavy! Una d’electrònica!... Tapeo per tothom! Els Tapeo s’han
posicionat al capdavant dels grups de versions gràcies a la seva
naturalitat i capacitat per connectar amb el públic, que no para
any darrera any de créixer. Ofereixen un “menú degustació” de
màxima qualitat, variat i innovador, festiu i humorístic. Un espectacle ‘in crescendo’ que els ha consolidat com a plat exquisit
entre els paladars més exigents. Marxa servida a base de racions
contundents, amb tots els ingredients perquè tothom quedi satisfet. La millor canya sempre va ben acompanyada. Tasta’ls i en
demanaràs una altra!
7 COMPONENTS

www.tapeosoundsystem.com

/TapeoSoundSystem

/TapeoSoundSystem

veure vídeo

SIXTUS
Sixtus s’ha consolidat com un dels grups de versions amb més
projecció dels Països Catalans. Amb les seves últimes gires han
recorregut tota la geografia del país amb un èxit contundent i
ja hi ha veus enteses que els situen entre els millors, per la seva
ràpida connexió amb el públic jove, pel seu repertori innovador
i per la seva destresa per captivar a tot tipus d’edats amb el seu
imaginari musical nostrat.
En les dues hores de directe, hi imperen els temes dels grups
més consolidats de l’escena cultural i festiva catalana, sense perdre la referència dels grans clàssics, dels himnes del rock, ska,
punk i reggae d’última generació.
Present i futur, els Sixtus han vingut per quedar-se al pòdium dels
números u.
7 COMPONENTS

/sixtusversions

/sixtusversions

veure vídeo

VERSIONS 2019

ALBERCOCKS
Demanats pel seu nom, els Albercocks s’han guanyat un prestigi que poques vegades atorga el públic, esdevenint així una
coordenada imprescindible i inimitable en les festes majors més
engrescadores del Principat.
Han marcat la diferència plantejant un espectacle i repertori inèdit que es basa en rememorar melodies més emblemàtiques de
Disney i dels dibuixos animats de sempre i d’ara, juntament amb
jingles de publicitat que han marcat les nostres vides. Un Karaoke total que a través de la rumba, el reggae o l’ska esdevé
un concert de llagrimeta i de comunió total entre totes les generacions que abasta un públic amb ganes de festa. Ofereixen
xou i qualitat a parts iguals amb un únic objectiu: fer-ho a la gent
“súpercaligragilistic-espialidoso’.
Una proposta fresca i molt festiva que també farà saltar i ballar
a tot aquell a qui es deixi emportar pel seu ritme. Triomfar sent
original és una de les virtuts d’aquest grup de ball modern que
no et pots perdre.

www.albercocks.cat

/albercocks

/albercocks

7 COMPONENTS

veure vídeo

BANDA NEON
Una nit de festa no es pot il·luminar de qualsevol manera. Apaga
el llum de sempre, encén el lila de la Banda Neon i benvinguts
a una gresca on res és impossible. Els Neon ofereixen un concert brillant i esplendorós de dues hores i mitja de versions, que
frueix entre els temes mítics de la música disco dels 80’s, la millor
rumba i rock de tots els temps i, fins i tot, pel reggeton i trap
més actual. Banda Neon són una colla d’il·lumitats amb un tacte
exquisit per a servir el repertori dels altres com si fos seu i potenciar-lo com si fossin els números u actuals de les radio fórmules
actuals. Un espectacle que acumula tots els bons adjectius i per
a tots els públics. No et quedis a palpentes i gaudeix-los!

6 COMPONENTS

www.bandaneon.com

/bandaneon.bn

/bandaneon_

veure vídeo

VERSIONS 2019

DALTON BANG
Els Dalton Bang són una colla de músics que convergeixen en
un únic objectiu: assaltar tots els pobles i ciutats de Catalunya
per a deixar la seva població exhausta de festa. El seu botí és la
teva alegria. Us atracaran la cintura amb una nit plena de balls
i les orelles a base de bona música, que va des dels hits dels
anys 70, fins a la patxanga més actual. Els Dalton no són delinqüents, però sí uns dels personatges més buscats. I és que
quan te’ls trobis dalt d’un escenari, no els deixaràs pas escapar.
No els hi perdis la pista, la seva qualitat és evident i s’exemplifica perfectament amb l’entrada del seu cantant fundador,
en Miki, a la segona edició d’aquest nou “Operación Triunfo”.

6 COMPONENTS

www.daltonbang.com

/daltonbangoficial

/daltonbang

veure vídeo

BOCAMOLLS
Bocamolls són la revolució del moment, sota la direcció artística del
sempre sorprenent Benito Inglada, líder dels Hotel Cochambre.
Amb la seva personalitat innata, ‘Benito Cochambre’ ha transformat un
carismàtic grup de rock en una festa contínua perfecte per a tots els
envelats. Això sí, sempre mantenint l’estètica i la qualitat del rock, com a
força natural d’aquest quartet. Una barreja explosiva i atractiva pensada
per no deixar a ningú fora de la pista de ball. Ells són els Bocamolls, i et
deixaran bocabadats!
Qui deia que les coses boníssimes són cares? Bocamolls demostra el
contrari.

4 COMPONENTS

/bocamolls

/bocamolls

veure vídeo
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LA GLAMOUR BAND
Els anys 70, 80 i 90 van ser èpoques de grans concerts i artistes estel·lars. Els anys daurats de les discoteques, dels vinils, de
les cintes de casset, dels compactes... La Glamour Band us hi
transportarà amb el seu espectacular i explosiu directe. Amb una
estètica actualitzada, moderna i captivadora, la banda ofereix un
xou per a tothom: joves i no tan joves, nostàlgics i curiosos. Potents veus al capdavant d’actors de musicals com “El Rey León”
o “Sister Act” i músics impecablement professionals contagien
energia, bon humor i encant que satisfà a totes les sensibilitats.
Prepareu-vos per ballar, cantar i escoltar les millors cançons dels
millors temps! Prepareu-vos per a gaudir amb La Glamour Band.
Tot un delit.
8 COMPONENTS

www.laglamourband.com

/laglamourband

/laglamourband

veure vídeo

LA GOLDEN BEAT
Les Autoritats Sanitàries adverteixen que aquest concert pot ser
perjudicial per als teus malucs! Les seves versions Disco, Pop i
Funk servides al lluent i encerat ‘dance floor’ que et proposen
als seus concerts, t’obriran la camisa, t’esbullaran el cabell i cada
4 compassos et faran senyalar la lluna com el mític Tony Manero
a Saturday Night Fever. Però compte, el seu repertori no són
exclusivament clàssics còsmics i encomanadissos, La Golden i
els seus efectes també beuen dels hits més actuals. Disposats
a donar-ho tot, estem convençuts que t’ho passaràs tan bé com
ells sobre l’escenari, i és que veure’ls brillar i vibrar amb el públic, sense pausa, és la millor demostració de la infal·libilitat de
la seva fórmula.
Welcome to the Golden Republic!
8 COMPONENTS

www.lagoldenbeat.com

/LaGoldenBeat

/LaGoldenBeat

veure vídeo
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BALAHITS
Són, sense dubte, els més ràpids disparant ‘Hits’. A 30 temes per hora, Balahits són una tempesta festiva que et calarà a tot el cos. Ballaràs, cridaràs, saltaràs i cantaràs com
mai, i sempre amb un somriure de felicitat als llavis. Els hits
més populars dels últims 60 anys en dues hores i mitja de
festa ininterrompuda. Un viatge d’anada i tornada per tots
els referents i estils musicals que han fet i fan història a les
nostres vides.
Una bala d’alegria que et travessarà el cor per sempre.

9 COMPONENTS

/balahits17

/balahits

Veure Vídeo

MILKERS
Milkers són una de les bandes de versions més populars de Barcelona. Un quartet d’alta energia que cobreix les cançons del
millor indie, brit pop i rock. Amb experiència en gires internacionals, aquests nois saben com arrencar el vol des del primer
minut. Milkers han demostrat ser ideals per a tot tipus de festes
i esdeveniments. Han configurat un repertori ampli, contagiós,
combinant els clàssics i els últims hits internacionals. La proposta
més fresca i actual.
MILKERS LOVE TOUR 2019 !

4 COMPONENTS

www.milkers.cat

/themilkers

/milkers_band

veure vídeo
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DI-VERSIONES
L’Orquestra Di-versiones neix en una terrasseta, a la fresca, en
un bar de costa, fent unes canyes i unes tapes... Aquest és el
millor lloc per engegar un projecte divertit i esbojarrat, sense pretensions, només amb un objectiu: passar-ho bé i fer-ho
passar bé. Podríem definir la banda com a una colla de ‘freaks’
esbojarrats, una màquina de fer ‘canciones del verano’ de la
manera més personal i sense complexos. Dit d’una altra manera, fer cançons amb la ‘patilla’, crear una bona dosis de ritmes
despreocupats i de karaoke popular, una barreja d’himnes dels
anys 60, 70 , 80 i 90’s amb pinzellades de les cançons de ràdio fórmula dels últims anys, un espectacle apte per a tots els
públics. Amb aquesta naturalitat i poques pretensions, Di-Versiones s’ha consolidat com un dels grups estrella del gènere.
Nominats als Premis ARC 2010 i 2012 al millor grup de versions
/diversiones

10 COMPONENTS

/orquestra_diversiones

ELS RAGGATUNNING
Els Raggatunning són una formació com no n’hi ha cap altre,
amb un directe calent que encén sales, places i envelats.
Fidels a la seva proposta, manera de viure la música i entendre
la festa, a cada gira ens sorprenen per la seva capacitat d’innovació, perfecció, i la destresa que despleguen dalt de l’escenari,
per connectar millor que ningú amb públic i programadors.
Una formació explosiva on manen els ritmes més mainstream i
els grans hits de l’estiu, tot passat per la seva cockteleria de ritmes llatins, tropicals, funkoides, rumbers, electro-latino i discotequers.
Els Raggatunning són una catarsi col·lectiva, un espectacle arrodonit com gairebé cap, únic i on les barres sempre funcionen per
deshidratació d’un públic que no pararà ni un minut quiet!

6 COMPONENTS

www.raggatunning.cat

/raggatunning

/raggatunning

veure vídeo
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