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Esdeveniments 
a la teva mida.
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Qui som?
Aupamusic neix de la necessitat de crear un nou concepte per a la 

gestió d’esdeveniments, un model per potenciar la cultura i coo-

perar conjuntament amb tots els àmbits involucrats amb la indús-

tria de l’entreteniment, oferint serveis integrats per a dur a terme 

qualsevol activitat cultural.

L’objectiu d’Aupamusic és treballar principalment en l’àmbit mu-

sical, construint sinergies entre músics, promotors, institucions, 

managements i públic per a donar valor a l’activitat cultural de 

qualitat. Potenciar les produccions pròpies i treballar per a millorar 

la qualitat dels espectacles que s’ofereixen a la ciutadania, fent 

pedagogia cultural i donant a conèixer projectes musicals d’interès 

general.

“Aupamusic és Aupamusic”: un nou concepte per arropar els 

projectes des dels principis bàsics que necessiten fins a la produc-

ció final de l’esdeveniment. Fer rentables les produccions oferint 

serveis al artista i al contractant amb totes les garanties per a l’èxit.

“No hi ha prou finançament, però no és motiu per a no programar 

cultura de qualitat”

Tenim la solució per ajustar el cost de les produccions sense 

renunciar a la qualitat dels esdeveniments.



3

Què fem?
Producció d’esdeveniments

Produccions tècniques 

Lloguer de material tècnic

Serveis gastronòmics

Contractació d’artistes

Serveis agrupats
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Producció 
d’esdeveniments

Realitzem la producció del teu esdeveniment. Tenim experièn-

cia amb produccions pròpies i oferim el servei per a gestionar i 

assessorar en tots els aspectes requerits. Nous conceptes i estra-

tègies per elaborar produccions juntament amb partners líders al 

sector per garantir el millor resultat.

Ens especialitzem amb produccions amb contingut 

artístic o musical, sempre treballant amb planificació i 

conceptes entenedors. Ens encarreguem de totes les 

gestions i serveis que requereixin de producció.
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Produccions pròpies
Happy Food Trucks

happyfoodtrucks.com

És el tour gastronòmic que portem a 

terme per diverses poblacions, un format 

de dos dies per gaudir de les millors food 

trucks amb música en directe, activitats i 

participació local en un ambient agrada-

ble dirigit al públic general.

És una producció amb la col·laboració 

d’Estrella Damm.

Maresmusic
maresmusic.cat

El Concurs de Música Jove del Maresme 

és una de les accions dels plans locals 

de joventut de Cabrils, El Masnou, Mont-

gat i Vilassar de Mar. Aquest concurs té 

com a finalitat, donar suport i promocio-

nar els grups locals de música jove. 

AupaSwing
aupaswing.com

Organitzem un format itinerant de tro-

bades de Swing, un moviment amb 

tendència que cada cop és més visible a 

totes les poblacions. Aupamusic reuneix 

un equip de professionals i amants del 

Swing per recórrer totes les poblacions 

de Catalunya, oferint un nou concepte 

de concert temàtic amb trobades pels 

seguidors del gènere i una proposta que 

acosta als ciutadans encuriosits a un 

format agradable i participatiu.

Vols + info?
Demana’ns el dossier

Vols + info?
Demana’ns el dossier

Vols + info?
Demana’ns el dossier
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Produccions 
tècniques

Oferim solucions tècniques per a qualsevol esdeveniment. 

Ens encarreguem d’agrupar tots els serveis tècnics per a la pro-

ducció de l’esdeveniment com: infraestructures, equips de so, 

il·luminació, transport, muntatge, i més.

Disposem de material propi i treballem amb el 

nostre proveïdor oficial Pratson, per oferir lloguers 

d’equip tècnic al millor preu. Fes-nos saber les 

teves necessitats i t’enviarem un pressupost de 

producció o de lloguer de material.

Demana pressupost+ Lloguer de material
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Serveis 
gastronòmics

Amb l’experiència de gestionar el Happy Food 

Trucks Tour, comptem amb una extensa base de 

dades de les food trucks més selectes i elabo-

rades.

Oferim serveis gastronòmics per complemen-

tar el teu esdeveniment. 

Caravanes personalitzades amb cuines elabora-

des, provinents de tot el món. Una nova manera 

per a donar valor afegit amb bon gust i criteri 

gastronòmic.

¿Vols un esdeveniment diferent i 

casual? Aupamusic organitzem el teu 

dia, velada i t’ajudem en cada moment 

cuidant tots els detalls.

ORGANITZEM 
EL TEU ESDEVENIMENT

Demana pressupost
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Contractació 
d’artistes

Ens encarreguem de la contractació d’artistes per a esde-

veniments de tot tipus. Assessorem al client segons les pre-

misses de contractació adaptant el pressupost i el format a 

les necessitats que requereixin.

Sempre apostem per artistes els quals creiem que treballen 

amb un producte elaborat, músics professionals amb expe-

riència i garanties de qualitat a les actuacions en directe.

Disposem de la nostra pròpia cartera d’artistes, tot i que 

també contractem sota demanda la proposta artística que 

es requereixi.

Tenim relació comercial amb les principals agèn-

cies de management, per tal de contractar artis-

tes de primera linea dins del panorama nacional.

Alma de boquerón>>
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Mabsutins

Happy Covers Band>>

Demana + informació


