Actividades

Nadal e Cabalgatas de Reis
Shows e espectáculos, animación de rúa,
obradoiros e arte e decoración con globos.

Achego propostas para o “Nadal de 2019 e Cabalgata de Reis” destaca polo seu
detalle e a minuciosa elaboración de figuras propias destas datas elaboradas con
globos de latex natural biodegradables (https://youtu.be/KrzZ6YS876E).

A.- Espectáculos e “Shows” do Nadal (50 min. Aprox.)
50 min.
“Bambolina”
Un espectáculo interactivo con divertidas aventuras e
desventuras de dous pallasos, nunha constante sucesión de
gags cómicos cheos de tenrura e absurda realidade onde a
participación do público é unha parte fundamental da
función.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=Sez9xjJrMTE

Bambolina
50 min.
”Preséntame un Pallaso”
Ós nenos e nenas pequenos poden ter medo á figura do
pallaso, por iso Lolo irá caracterizándose de clown diante deles
pouco a pouco dun xeito didáctico e moi divertido con
elementos que sacará da súa maleta: perrucas, traxe, zapatos,
maquillaxe, nariz…
Video: https://www.youtube.com/watch?v=ILiZMY3c9Rw

Preséntame un Pallaso

40 min.
”Globotolo”
O pallaso Lolo, fará as delicias dos máis pequenos e sorprenderán ós máis grandes,
facendo figuras imposibles con globos e gag divertidos. Un espectáculo dende unha
perspectiva cómica e interactiva onde o público se sinta parte integrante do
espectáculo.
Divertidísimo para toda a familia, cunha posta en escena onde a ilusión do clown
mistúrase nun cóctel de risas e gargalladas.

Globotolo
50 min.

“Pinga a Pinga”
O uso responsable da auga

Un espectáculo de concienciación onde os nenos/as,
aprenderán dun xeito divertido e entretido como facer un
bo uso da auga.

Pinga a Pinga

O doutor Fauchis, coa axuda do pallaso Lolo e as súas
tolerías, axudaranos a facer un uso responsable da auga por
medio de consellos moi doados e sinxelos o alcance de
todos/as. ”

50 min.
“Abordaxe Pirata”
Os nenos e nenas poderán xogar a ser
auténticos piratas surcando os sete mares
a través de xogos e cancións ambientados
nas historias de piratas e corsarios.

Abordaxe Pirata
50 min.
”A Gran Barafunda”
Unha gran festa chea de cor e de sorrisos onde os
nenos e nenas poderán bailar coma tolos e xogar
coa música. Un espectáculo de movemento.
Con xogos musicais, canción de animación, globos e
xogos interactivos.

A Gran Barafunda

50 min.

”A Xogar cos Trasnos do Nadal”

Unha gran festa chea de cor e de
sorrisos onde os nenos e nenas poderán
bailar
coma tolos e xogar coa música. Un
espectáculo de movemento interactivo.
XOGOS MUSICAIS
CANCIÓNS DE ANIMACIÓNS
GLOBOS

30 min.

Queimada

XOGOS INTERACTIVOS

”Queimada”
O lume e maxia combínanse neste espectáculo para achegarnos un
pouco máis ós misterios da nosa Galicia máxica. Ó rematar
recitarase o conxuro da queimada facéndonos viaxar no tempo
cun ambiente cheo de intriga e misterio.
(15 LITROS DE AUGARDENTE). MISTERIO LUME MAXIA
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=-P-KVxkItps

”Panxoliñas Surfing”
Equipo: 3 Músicos + 1 Técnico
3 Músicos interpretando panxoliñas en directo.
Unha base rítmica pregrabada, un baixo eléctrico e
dúas guitarras eléctricas.
- 1 carriño con estructura de ferro e rodas para
transportar a amplificación.
-

Sistema inalámbrico para todos os instrumentos, 2
altavoces amplificados de 400 W, unha mesa de mistura,...
O repertorio de temas que interpreta Panxoliñas surfing,
son versións de clásicas panxoliñas anglosaxonas e
españolas en estilo pop-rock.
Os componentes desta agrupación son músicos de
diferentes estilos, jazz, rock, ska, blues, folk, unha
banda contemporánea e de calidade, para que
darlle un toque diferente a este Nadal.

Batukada
Equipo: 4 Músicos / 7 músicos.
4 a 8 Músicos interpretando temas en directo.
Todos con instrumentos de percusión.
Unha agrupación nova, con músicos novos pero de gran
traxectoria musical. Composicións e interpretacións frescas,
animadas, cheas de ritmo, para non parar de vibrar durante o
tempo que están en escena, non poderásdeixar de bailar o seu
son.
Ademais dunha coidada coreografía e posta en escea. Traxes e
instrumentos que levan insertados luces led para darlle unha
maior presencia nas noites de inverno e do verán, unha
agrupación que mixtura o ritmo clásico con matizes
contemporáneos que non deixará a ninguén indiferente.

En Clave de Clown
Equipo: 4 Pallasos + 1 Técnico de Escea.
Unha especial homenaxe ó mundo clown, facendo unha viaxe cos gag
máis representativos dos pallasos de tódolos tempos.
Divertido, cómico e fantástico. Moi emocionante.

B.- Persoaxes do Nadal
PERSOAXES DO NADAL

”O Apalpador”

“Papá Noel”

“Trasno do Nadal”

O Apalpador ou Papá Noel ou Trasno
Equipo: 1 Animador.
Tempo: 1 hora. Posibilidade de 2, 3, 4 horas (máis horas presos especiais).
Descripción: Un animador caracterizado do Apalpador, con traxe e
complementos de calidade.

Reis Magos
Equipo: 3 reis magos + 1 Paxe
Real
Descripción: Tres animadores
caracterizados de Reis Magos e
un paxe real, con traxes e
complementos de calidade.

Un Carteiro ou Paxe Real
Equipo: 1 Carteiro / Paxe Real
Descripción: Descripción: Un animador
caracterizado de carteiro ou paxe real, con
traxe e complementos de calidade.

C.- Decoración con Globos
GLOBOS (DECORACIÓN): ARCOS
http://www.barafundaanimacion.com/globos/

ARCO RECTANGULAR
Grilanda colocada con forma
rectangular, con globos en
espiral de unha ou varias cores.

ARCO SIMPLE
Grilanda de 6 metros de
largo, colocada con forma de
arco, con globos en espiral
de unha ou varias cores.

ARCO SIMPLE CON FLORES
Grilanda de 6 metros de largo, colocada con
forma de arco, con globos en espiral de unha ou
varias cores. Se rodea de flores feitas de globos o
con hiedra natural.

Arco formado por 6 arcos simples entrelazados de 6 metros de largo, colocada con forma de arco, con
globos en espiral de unha ou varias cores.

ARCO DA VELLA
Grilanda de 8 metros de largo
con clústers de 5 globos, con
forma de arco da vella e no
medio unha nube.

COLUMNA BÁSICA

COLUMNA
BÁSICA GRANDE

Columnas de 1,80 metros de alto,
combinación en espiral de 2 a 4
Columnas de 2,60 metros de alto,
cores a elexir, rematadas nun
combinación en espiral de 2 a 4
globolón
cores a elexir, rematadas nun
globolón

PIRULETA
COLUMNA PEQUENA

Columnas de 1,80 metros de alto, con remate en
50 globos de cores alongados.

Columnas de
2,50 metros,
con remate
cun globolón
sobre base
de globos de
media lúa
de foil.
FANTASÍA

Columnas de 1,80 metros de alto, con remate en
“globolón”.

PALMEIRAS
Columnas con forma de palmeiras
de 2,50 metros de alto, rematadas
con globos de foil
en forma de follas.

GRILANDAS EN ESPIRAL
Feitas de globos en espiral (en combinación de cores de 2 a 4).

GRILANDAS LINK SIMPLE
Feitas de cadeas de globos.

GRILANDAS LINK DOBLE
Feitas de cadeas de globos con catro
intercalados.

Figura
orgánica
combina
globos de
varios
tamaños.
ORGÁNICO

BONECOS DE NEVE
12 Bonecos de neve, 4 caixas
de agasallos, árbore
central,….

BASTÓNS DE CARAMELO

FIGURAS NADAL
3 árbores de nadal, 1 papanoel
1 reno sobre trineo (a casa de
chocolate non está engadida)
Columnas de
1,80 metros,
con remate nun
“globolón”. Con
forma de
moneco de
neve.

PANEIS: PANEL TUPIDO PAPÁ NOEL
BONECO DE NEVE
Panel tupido de globos con deseño de figura de Papá Noel, e
dúas árbores, enganchado na rede. 8m de longo x 4 de alto.

COMPOSICIÓN NADAL I

COMPOSICIÓN NADAL II

Composición navideña I con diferentes
elementos e figuras.

Composición navideña II con
diferentes elementos e figuras.

PANEIS: PANEL CRUZADO
Trenzado cruzado de globos colocado contra a parede, enganchado na rede.

PANEIS: PANEL TUPIDO
Panel tupido de globos con deseño de
figura, como fondo,colocado contra a
parede, enganchado na rede.

PANEIS: BANDEIRAS

COPOS DE NEVE
Trenzado de globos con forma de copos de
neve. 120cm de diámetro. Pendurados no teito.

TIRAS DE GLOBOS
Liñas de 10 globos de diferentes
tamaños dende 15 a 30 cm de
diámetro. Pendurados no teito.

GLOBOS GRANDES / XIGANTES (GLOBOLÓNS)
Globos xigantes de 80 / 170cm aprox. de diámetro.Pendurados do teito.

BOLAS CON LIÑAS
Bolas de neve con liñas 70cm de diámetro
máis as liñas.Pendurados do teito.

PORTAL DE BELÉN: PESEBRE

TRONO REIS MAGOS

ESTRELA

ANXO

ESCAPARATES

GRANDES DECORACIÓNS

GLOBO
ESCULTURAS

DECORACIÓNS BÁSICAS

DECORACIÓN DE RÚA

FIGURAS: NOIVOS
Noivos:Personaxes feitos de globos imitando os noivos, se
pode elexir as cores dependendo dos traxes, garabata,
pelo ou peiteado.

FIGURAS: CENTROS DE MESA
MÁIS OPCIÓNS:
- Globolóns transparentes cheos de globos con forma
de corazón pequenos. Con estes se pode rematar as
columnas ou colocalos como parte da decoración. O
estoupar o globolóns cae unha chuvia de corazóns ou
si a opción e enchelos de helio poden sair voando.
- Globos con luz interior, ideal para decoracións
nocturnas.

O éxito das nosas actividades responde a calidade e profesionalidade do gran
equipo que compón Barafunda, a orixinalidade e experiencia no desenrolo
integral dos seus proxectos que otorga o prestixio e plena confianza.
Como xa sabe non dubide en consultarnos para máis información ou aclaracións que
precise; estamos encantados de atender calqueira consulta e incluso para colaborar
na planificación ou organización de calqueira evento e actividade. Se ten interés
noutras opcións ou posibilidades por favor coméntame.
NOTA:
Non se inclúe desprazamento e transporte.
Contamos con persoal profesional e cualificado con amplia experiencia formado e coa titulación
pertinente conforme ós requisitos exixibles segundo as diferentes normativas: laboral, formación en
PRL e demáis certificados como o de non antecedentes penais (de natureza sexual) e cualqueira outro
requisito imprescindible conforme ás normativas vixentes laboral e fiscal así coma tamén os seguros de
R.C. necesarios para o correcto exercicio e desenrolo da nosa actividade.

Empregamos materiais e globos ecolóxicos biodegradables de latex natural co
compromiso de coidar do medioambente.
Para más información o cualquier consulta en:
-

El teléfono 986 22 12 18
eMail:
info@barafundaanimacion.com
www. barafundaanimacion.com

Agradecéndoche a túa atención e consideración e a confianza nos nosos servizos
reciba un cordial e atento saúdo;

Barafunda S.L.

