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CLIMA Clima és el nou grup de música festiva
en català nascut a l’Alt Empordà. 

 
FESTIVA 75 minuts

CONTRACTACIÓ: ENRIC@OORIGINALmtm.COM / 628 708 706

Clima presenta un directe enèrgic de 75’, passant per el pop, el
mestissatge i l'electrònica, estils que conviuen de forma perfecta per
arribar a consolidar un projecte que de ben segur es podrà gaudir als
principals escenaris de Catalunya.

Descobreix Clima a les seves xarxes:

Produït per Miki Santamaria, baixista i compositor
de Doctor Prats, l'àlbum ha estat composat i gravat
en ple confinament, el que els ha permès treballar-
lo i mimar-lo amb calma.

Ara mateix el grup es troba immers en la presentació del seu nou disc debut
“T’he trobat a faltar”, publicat el  novembre  del 2021  sota el  segell Halley
Supernova.

En mig any, l'àlbum ja suma més de 110.000
reproduccions en les diferents plataformes digitals.

Fes clic per veure un video-resum
del concert de presentació

https://www.youtube.com/channel/UCPf4tXgsxCxEGgY7cojaBvQ
https://open.spotify.com/artist/6u8KwsVsnmsEovsJZPkR6k
https://www.instagram.com/clima_oficial/
https://www.youtube.com/watch?v=kWEzQyCi0e8
https://www.facebook.com/climaoficiaal
mailto:enric@ooriginal.com
https://www.youtube.com/watch?v=kWEzQyCi0e8
https://www.youtube.com/watch?v=kWEzQyCi0e8


TUTÚ-KEKÉ Dues hores de directe
per no parar de ballar i

cantar
versions 2 hores

CONTRACTACIÓ: xavi@OORIGINALmtm.COM / 658 122 962

Tutú-Keké presenta una modernització del seu repertori de versions,
pensat per fer-la ben grossa! La banda està formada per sis músics
amb molta experiència als escenaris de les festes majors. La seva
actitud propera i la complicitat entre els seus components queden
reflectides en la connexió que es genera amb el públic.

Descobreix Tutú-Keké a les seves xarxes:

Tot tipus de versions des dels anys 80 fins l'actualitat
en un show boig i divertit.

Dues hores de directe per no parar de ballar i
cantar, un espectacle pròxim i per a tots els públics
que no et pots perdre, una festa contínua perfecte
per a tot tipus d'espais i formats. 

Amb estil propi "Tutú Keké" ofereix un directe potent i replet de "medleys
non-stop" dels millors exits de la música festiva.

Fes clic per veure vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=pcMfpNGRfdA
https://www.instagram.com/tutu_keke/
https://www.facebook.com/people/TuT%C3%BA-KeK%C3%A9/100063859350031/
https://www.youtube.com/watch?v=pcMfpNGRfdA
https://www.youtube.com/watch?v=pcMfpNGRfdA
mailto:xavi@ooriginalmtm.com
mailto:xavi@ooriginalmtm.com
mailto:enric@ooriginal.com
https://www.youtube.com/watch?v=pcMfpNGRfdA


WASA
CORPORATION

Una fórmula non-stop de remixos impossibles,
curosament enllaçats i amb combinacions

sorprenents i divertides

VERSIONS 2 HORES

CONTRACTACIÓ: ALBA@OORIGINALmtm.COM / 659 177 121

Amb la música com a base del show,  Wasa
fa un pas més enllà i proposa un viatge a
l’espai extremadament entretingut on el
públic i la diversió en són les principals
protagonistes. 

Reptes, històries, nous personatges i
per suposat, càntics a ple pulmó!

Descobreix Wasa Corporation a les seves xarxes:

Fes clic per veure un video-resum
del concert de presentació

La tripulació d’astronautes més esbojarrada del planeta
aterra a les vostres contrades amb un nou espectacle
aquest 2022! 

https://www.youtube.com/channel/UCNn2030DcSHPvdaMp7rpmOg
https://www.instagram.com/wasa.corporation/
https://youtu.be/cfZg1kyXxgQ
mailto:alba@ooriginalmtm.com
https://youtu.be/cfZg1kyXxgQ
https://youtu.be/cfZg1kyXxgQ
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2.100€
3.100€

CLIMA 2.000€
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