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HOTEL COCHAMBRE
És la formació que ha revolucionat el panorama de la festa i dels
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 número u dels grups de versions, el més contractat, vist i
seguit per un públic fidel de totes les edats que omple els concerts
allà on van.
Aquest any celebren els 20 anys i la gira serà més espectacular que
mai.
Premi ARC 2005, 2012, 2014 i 2018 al millor grup de versions

/hotelcochambre

/hotelcochambre

veure vídeo

www.hotelcochambre.com

LA BANDA DEL COCHE ROJO
Per aclamació popular La Banda del Coche Rojo tornen a girar
per Catalunya liderats pel carisma, la bonhomia i la solidesa de
la seva frontwoman, la magnífica Pantera de Cubelles, i el contrapunt en forma de rucades i riffs de guitarra de l’entranyable Doctor. Bufen nous aires al panorama musical i aquesta nova brisa
es deixa sentir en el repertori de La Banda del Coche Rojo, que
aposta per músiques que connecten amb les noves generacions.
Des del reggaeton més caribeny fins a la música en català del
moment, passant pel techno, l’ska o el pop de diva i, això sí, amb
alguna concessió a la patxanga i la caspa de sempre.
Descobreix perquè La Banda del Coche Rojo són una de les majors garanties del gènere.
Premi ARC 2016 al millor grup de versions

/labandadelcocherojo

/labandadelcocherojo

veure vídeo

www.labandadelcocherojo.com
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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

/la-loca-histeria

/lalocahisteria_oficial

HEY ! PACHUCOS

veure vídeo

www.lalocahisteria.com

Novetat!

Hey, Pachuco! Si estàs saturat per l’estrès del dia a dia, per aquest
2020 tenim el millor antídot festiu: el fitxatge TOP d’un dels grups
referencials que ha evolucionat el gènere de versions fins a portar-lo
full equip a la màxima exel·lència. Extravagants i exhibicionistes musicals, aquesta colla de Pachucos de la Catalunya Central representen de la millor manera l’esperit marxós amb una llista apàtrida de
hits per tots els gustos que et farà jurar l’”orgull pachuco” des de la
primera nota i conseqüent moviment innat de malucs. Un túnel de
rentat anímic que et transportarà les orelles pels grans himnes radiofònics de l’actualitat i per càntics intergeneracionals que t’encenen a
mà alçada el led del mòbil. I tot plegat sense caure en l’horterisme
nostrat d’avui en dia, transformant-lo en glamour singular: Desenfrena’t i deixa’t portar per el show que t’ofereix aquest còctel de
6 musicassos als quals els encanten les disfresses i la teva tornada
absolutament feliç a la rutina.

/lospachucoss

/heypachucos

veure vídeo

www.heypachucos.com
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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 rere 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!
Nominats als Premis ARC 2019 al millor grup de versions

/tapeosoundsystem

/tapeosoundsystem

veure vídeo

www.tapeosoundsystem.com

SIXTUS
Sixtus s’han 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 el seu directe fan referència als grans clàssics,
als himnes del rock, ska, punk i reggae però hi imperen els temes
dels grups més consolidats de l’escena cultural i festiva catalana
amb qui comparteixen escenari en moltes ocasions.
Present i futur, els Sixtus ja s’han posicionat al pòdium dels números u.
Nominats als Premis ARC 2019 al millor grup de versions
/sixtusversions

/sixtusversions

veure vídeo
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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
de directe on despleguen els himnes de tots els temps i
els hits de més actualitat servits amb la seva originalitat
innata. Banda Neon són una colla d’il·luminats amb un
tacte exquisit per a servir el repertori dels altres com si fos
seu i potenciar-lo com si fossin els números u 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!
Nominats als Premis ARC 2019 al millor grup de versions

/bandaneon.bn

/bandaneon_

veure vídeo

www.bandaneon.com

LA TROPICAL
Nascuts entre palmeres i cocoters, molt tocats per la tramuntana,
La Tropical ofereixen dues hores sense pausa i molta canya (també
de sucre) per no parar de ballar i cantar. El seu directe és 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!

/latropicalversions

/latropicalversions

veure vídeo

www.orquestratropical.com
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DALTON BANG
Dalton Bang van néixer arrel d’una colla d’amics amb un únic objectiu: assaltar tots els pobles i ciutats de Catalunya per a deixar
la seva població exhausta de festa. El seu botí sempre ha estat
l’alegria dels seus fans i seguidors que no paren de créixer.
I és que els Dalton Bang no són delinqüents, però sí uns dels
personatges més buscats, i més encara des del salt del seu antic
frontman Miki Núñez cap a nous horitzons musicals dels que el
grup en segueix formant part com a banda de l’artista. Aquesta
colla de músics en busca i captura us atracaran la cintura amb
una nit plena de balls a base de bona música que va des dels
hits dels anys 70, passant per la patxanga i els temes més actuals
de l’escena cultural del país. Quan te’ls trobis dalt d’un escenari
comprovaràs que no vols escapar!

/daltonbangoficial

/daltonbang

veure vídeo

www.daltonbang.com

RAGGATUNNING
Extra, extra! Ja és oficial! Els Raggatunning tornen amb les piles
més carregades que mai.
Característics per ser únics en la selecció del seu repertori i posada en escena, són una formació que té com a objectiu encendre
sales, places i envelats, i ho aconsegueixen amb la seva capacitat
d’innovació, perfecció i destresa que despleguen dalt de l’escenari, connectant millor que ningú amb el públic que demana
festa.
Tot hi té cabuda a la seva coctelera de ritmes llatins i tropicals, on
les cançons més mainstream i els grans hits de l’estiu coquetegen
amb ritmes reggae, ska, rock, funkoides, rumbers, electro-latino
i discotequers per oferir-nos un espectacle divertit, gamberro i
refrescant.
Els Raggatunning són una catarsi col·lectiva, un espectacle arrodonit com gairebé cap, únic i que torna per quedar-se!
/raggatunning

/raggatunning

veure vídeo

www.raggatunning.cat

VERSIONS 2020

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. En el seu directe no hi falten els
grans clàssics ni els hits dels gèneres musicals més actuals,
però 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!

/bocamolls

/bocamolls

veure vídeo

LA GLAMOUR BAND
Celebrant actualment el seu 10è aniversari, La Glamour Band
es consolida com el grup de versions de gran format del moment. Els 70 i 80 van ser anys de canvi. La moda, la política,
la tecnologia, el periodisme... van canviar per sempre més la
nostra manera d’entendre el món. La música va viure la seva
època daurada, on les coreografies trencaven la pista a ritme de disco funk, els videoclips arrasaven en els televisors
dels menjadors de totes les cases i les cintes de casset es
cremaven en els cotxes escoltant el rock més contundent. És
el moment de les boles de discoteca, dels cardats desenfadats, dels llums de neó i molta, molta, molta purpurina. Potser
vas viure amb intensitat tot això o potser simplement te’n han
parlat però sigui com sigui, tu tens ADN GLAM!
La Glamour Band et convida a reviure l’esperit d’aquella època amb el seu explosiu directe. Tot un “remember” on tu en
seràs el protagonista.
/laglamourband

/laglamourband

veure vídeo

www.laglamourband.com
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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!

/lagoldenbeat

/lagoldenbeat

veure vídeo

www.lagoldenbeat.com

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.
Els Balahits es presenten en format de dues hores i mitja de festa interrompuda que repassa els temes més populars des dels
últims 60 anys fins als temes més actuals del moment, o bé en
format d’ una hora de ball per la generació més gran i dues hores
de marxa per a tots els públics.
Ballaràs, cridaràs, saltaràs i cantaràs com mai, i sempre amb un
somriure de felicitat als llavis. 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.

/balahits17

/balahits

veure vídeo
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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!

/themilkers

/milkers_band

veure vídeo

www.milkers.cat

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 60s, 70s, 80s i 90s 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.
Premi ARC 2019 al millor grup de versions
/diversiones

/orquestra_diversiones
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