
 

 

QUIN ESPECTACLE BUSQUES? 

 

 

FAMILIAR 
El nostre espectacle amb màgia, malabars, 

equilibri i humor endinsa a petits i grans en 
el món del circ fent malabars amb els 

objectes més inesperats! I vés en compte! 
Perquè hi haurà més d'un voluntari que ens 

haurà d'ajudar, ai! si ets tu... 
  

També s'hi pot afegir un bon final per tancar 
l'espectacle amb un mini espectacle de foc! 

 

FOC 

També fem els populars però no menys 
espectaculars shows amb malabars de foc! 
Un espectacle sempre agradable en 
qualsevol nit de l'any!  

LLUM
Aquest és la nostra última incorporació! 

Espectaculars shows amb malabars de llum! 
La combinació de música i llum converteixen 
l'art dels malabars en un espectacle especial 

i sorprenent per tots els públics! Marca la 
diferència contractant aquest innovador 

espectacle!

“Un espectacle molt dinàmic, original i adreçat a tots els públics. Van 
ajustar la durada segons el programa. Súper puntuals i rigorosos. 
Repetiriem sens dubte, es van adaptar al que buscàvem i a sobre el 

públic va quedar més que content”. 
Juventut i Cultura - Ajuntament de Sant Andreu de 

Llavaneres 

!



 

 

QUINA ANIMACIÓ BUSQUES? 

MEDIEVAL
Malaboig Malabars està especialitzat en 

ambientació medieval! 
Ens transformem en bufons de l'Edat 

Mitjana: espectacles de carrer i itinerants 
que transporten al públic a l'època de reis, 

princeses i cavallers! 

 
 

FIRES 
Dóna vida a la teva fira! Vols fer una fira 
més amena i atractiva al públic? Espectacles 
itinerants animant als assistents amb trucs 
de màgia, malabars, humor, jocs de 
mímica...   

BARCOBOIG
La nostra oferta d’animació més estiuenca! 
Un vaixell tot terreny que refresca al públic 

passejant per qualsevol fira o esdeveniment!
Ple de malabars, màgia i sorpreses és una 

aposta segura per la teva fira! 

 

 
 

ALTRES 

Tens una proposta diferent? Hem sigut 
grangers, mims, pallassos,… explica’ns la 
teva idea i nosaltres la transformem en 
realitat! 

“Hem contractat Malaboig Malabars fins a tres vegades. Qualitat -
preu immillorable!! Recomanables 100%. Espectacle boníssim, 
s'adapten perfectament als diferents tipus de públics. Són molt 

polivalents i connecten amb la gent. Els alumnes de la meva escola 
encara recorden els vostres espectacles!” 
 Escola General Prim - Barcelona 

! 



 

 

POTSER BUSQUES UN TALLER? 

 

TALLER DE CIRC 
Jocs d’equilibri, rola‐bolas, maces, pilotes, 
plats xinesos...  
un taller complet de circ per practicar totes 
les disciplines! 

CONSTRUCCIÓ 
Tallers de construcció dels teus propis 

malabars! Construeix les teves pròpies pilotes 
de malabars i aprèn a jugar amb elles! 

 

APRENENTATGE 

També et podem ensenyar el nostre ofici! 
Classes adaptades a tots els nivells, edats i 
gustos. No hi ha ningú que no valgui per fer 
malabars, us ho demostrarem! Us assegurem 
que no en sortireu indiferents!  

 
 

“Van escoltar les idees que teniem per la Festa del Vi Novell i es 
van adaptar perfectament cumplint tots els requisits. Un tracte 
proper i professional, i el públic va quedar encantat. Totalment 
recomanable. De moment, ja hem comptat amb ells en les dues 

últimes edicions d'aquesta festa” 
 Bodega El Coca - Sabadell 

 

! 



 

 

VOLS ORGANITZAR UNA FESTA SINGULAR? 

 

FESTA MALABOIG
Servei de DJ, equip de so, llum i fum, tots els 

elements imprescindibles per una bona 
celebració. Com tots els serveis Malaboig, una 

festa totalment personalitzada. 
 

Inclou jocs de dinamització durant la festa. 
 

Converteix en una discoteca qualsevol espai, 
el menjador de casa si és necessari!

 

FESTES TEMÀTIQUES 
Organització i animació de festes temàtiques: 
‐Carnestoltes: concurs de disfresses i animació 
‐Especialitzats en temàtica de circ i temàtica 
medieval 
 
Proposa’ns la idea i nosaltres ens encarreguem 
de tota la decoració i posada en escena. Equip de 
so, llum i fum inclosos. 

LLOGUER D’EQUIPS 
Truca’ns i informa`t! 

Llums, flashos, làser, torreta d’ilꞏluminació, 
altaveus,… servei de muntatge i desmuntatge 

inclòs! 

 

 
"Malaboig són, després de 5 anys col·laborant, IMPRESCINDIBLES a 
Medievalia Sabadell. No només fan Malabars, sino que ofereixen un 

ESPECTACLE que també inclou emoció i molts riures per part de nens 
i adults! I a part ells són un encant, connecten de seguida amb el 

públic. Fiables i recomenables 100%.". 
Amics de Medievalia - Sabadell 

 

! 



 

 

ELS NOSTRES CLIENTS 

 

 

       
Ajuntament de 

Breda 
Ajuntament de 

Peralada 
Ajuntament de 

Solsona 
Ajuntament de 
Sant Andreu de 

Llavaners 

Ajuntament de 
Sant Feliu de 

Codines 
         

 

 

   

Ajuntament de 
Santa Margarida i 

els Monjos 

Ajuntament de 
Sentmenat 

Ajuntament de Santa 
Fe del Pendès 

Ajuntament de 
Ripollet 

Ajuntament de 
Talamanca 

         

 
 

Escola Enric 
Casassas –  
Sabadell 

Escola Sagrada 
Familia ‐ 
Sabadell 

Col∙legi Tarrés ‐ 
Sabadell 

Escola Miquel 
Martí i Pol ‐ 
Sabadell 

Col∙legi Servator ‐ 
Sabadell 

         

 

 
 

Escola Teresa 
Claramunt ‐ 
Sabadell 

Institut Can 
Planas ‐ 
Sabadell 

Escola General Prim ‐ 
Barcelona 

Escola Serra i 
Prat ‐ Sabadell 

Escola Nostra Llar ‐ 
Sabadell 



 

 

ELS NOSTRES CLIENTS 

     

 

Amics de 
Medievalia 
Sabadell 

Coordinadora 
d’Associacions per 

la Llengua 

Sabadell Cultura  Comissió de 
Festes 

Populars de 
Sabadell 

El tallaret – Casal 
popular de la Creu 

Alta 

         

 
 

 

Esplai Xivarri ‐ 
Sabadell 

Centre d’Esplai 
Tuka‐Tuka 

Grup Esplai 
Parroquial ‐ 
Vallirana 

Cerdanyola 
Comerç i 
Serveis 

La graella – 
Wikipark 
Sabadell 

         

 
 

 
 

Bodega Coca  Castellers de 
Sabadell 

Joieria Fidel Roca  Hípica Mas 
Fleca ‐ 

Matadepera 

La Marató 

         

 
 

Càmping Cadí 
Vacances ‐ Gòsol 

Paladium The Club 
‐ Sabadell 

New Yorker 
Nightclub ‐ Rubí 

Carpes del cim 
– Sant Cugat 

Carpes Bora Bora 
Granollers 


