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THE PINK GOATS
“Especial Covid-19”



Hem preparat dos formats diferents al 
habitual, a fi de poder donar sortida a la 
situació actual generada per la Covid-19, 
un format més festiu i l’altre més tranquil, 
esperem que us agradin i poguem 
continuar oferint els nostres directes 
arreu com fins ara...
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The Pink Goats
"ON THE ROAD"
Us oferim la fórmula per no renunciar a la música en directe, aquest format 
permet mitjançant una carrossa fer arribar a tots els punts del teu municipi les 
millors versions de rock a càrrec dels The Pink Goats.

Aquest any els concerts com els tenim entesos fins ara sembla que no seran 
possibles, per tant us oferim una alternativa per no renunciar-hi i seguir amb les 
festes populars tot i trobar-nos en aquesta situació excepcional, sempre 
garantint les mesures de seguretat dels músics i del públic.

Les rues tindran una durada entre 2 h i 2,5 h, aproximadament. Prèviament es 
pactarà un itinerari amb l'organitzador, a fi de poder informar a tots els 
ciutadans a través de cartells, flyers informatius o publicacions a les xarxes del 
recorregut, horaris i tota la informació que es desitgi. La rua es retransmetrà per 
streaming a través del canal de YouTube de l'organitzador, d'aquesta manera 
tothom que ho desitgi pot gaudir de l'espectacle des de l'inici fins al final, ja 
sigui des de casa, des de les terrasses dels bars, des del cotxe o des d'on es 
vulgui.

Equipament de la carrossa
· Equip de so Electro-Voice ETX 8.000 w + 2.000 w Electro-Voice ELX.
· Taula de so Behringuer X-Air18, 2 monitors Electro-Voice ELX 500w, microfonia, 
peus i cablejat.
· Llums: 6 Par led ELAN, 6 Robots chauvet intimidator, 4 Par led (il·luminació 
frontal), Maquina de fum, Taula de llums Discovery 1024 tr-d-1024.
· Escenari sumescal de 18 m2 + baranes.
· Generador de 3.2 Kw Inverter i insonoritzat.
· Personal tècnic 4 pax (tècnic de llums + tècnic de so + tècnic streaming + 
conductor escenari).

video
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https://www.youtube.com/watch?v=4bC0Ch_G3tM&feature=youtu.be


UN VIATGE AMB EL ROCK 
"by: The Pink Goats"
Us presentem aquest espectacle musical i visual que permetrà gaudir de les 
millors versions del rock des de la cadira, un format on els visuals compartiran 
protagonisme amb la música per mitjà d'una gran pantalla. 

De tot el repertori de The Pink Goats s'han seleccionat i adaptat els temes més 
emblemàtics del rock que es presentaran amb l'essència habitual del grup però 
permetent a l'espectador gaudir de tots els matisos i detalls d'aquestes grans 
cançons des de la seva cadira. 

Aquest espectacle és ideal per acompanyar-lo d'un tast de cerveses o vins, 
degustació d'algun producte de proximitat. 

El projecte està pensat per totes aquelles persones que els agrada el rock però 
que no tenen ganes d'esperar fins a altes hores de la nit o estar en un ambient 
de festa major, i volen  gaudir d’una experiència audiovisual de gran qualitat 
amb la comoditat de fer-ho asseguts.

Equipament
· Equip de so Electro-Voice ETX 8.000 w + 2.000 w Electro-Voice ELX.
· Taula de so Behringuer X32, 2 monitors Electro-Voice ELX 500w, microfonia, 
peus i cablejat.
· Llums: 6 Par led ELAN, 6 Robots chauvet intimidator, 4 Par led (il·luminació 
frontal), Maquina de fum, Taula de llums Discovery 1024 tr-d-1024.
· Pantalla LED alta definició de de 5m x 3,5m.
· Personal tècnic: Tècnic de so, tècnic de llums, tècnic de vídeo, tècnic auxiliar
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