
Més de 50 anys d’experiència



Presentació
L'Orquestra Junior's és una formació de ball amb més de 50 anys d'experiència que ofereix un ampli
ventall de possibilitats musicals i d'espectacle, que van des del ball de gala fins al ball més modern.

L'ànim de renovació constant d'aquesta formació d'Amposta (Tarragona) ha comportat l'incorporació
de joves intèrprets i cantants amb una gran preparació musical que fan que dia a dia la formació
ampostina segueixi assolint èxits en cada actuació i sigui una de les punteres de les
comarques tarragonines.



Història
La història dels Junior's comença l'any 1958, sota la iniciativa i direcció de Joan Vidal, conegut
familiarment per Juanín, quan s'agrupen un total de 7 músics com són el mateix Juanín,
Antonio Solé, Carlos Valldepérez, Ismael Forcada, Joaquim Roda, Rogelio Valmaña i Joaquim Urquizú.

Les úniques aspiracions d'aquests músics eren les de ser independents i formar una
orquestra a l'alçada de les que, any rera any, amenitzaven les Festes Majors
d'Amposta, ja que fins a aquells moments, les orquestres locals sempre
havien actuat a les seves respectives societats musicals de La Lira i
de La Fila, excepte l'Orquestra Vamos Tirando que, anys enrera,
s'havia independitzat, encara que en aquells moments ja no
existia. Encara que el nostre ànim i el nostre pensament
era sempre de col·laborar en el possible, amb aquestes
estimades i benvolgudes societats musicals i amb les
seves bandes de música.



Espectacles
L'Orquestra Junior's disposa d'un ampli repertori musical que passa per tots els estils, des de la
música de concert fins a la música més actual, passant pels èxits de sempre.
Gaudireu de les sessions de l'Orquestra Junior's en música 100% en viu i en directe.

Tipus d'espectacles:
Concert clàssic: sarsuela, sardana, vals-jota, balada
Ball clàssic: Txa-txa-txa, pasdoble, vals, cumbia, merengue, swing
Ball modern: pop, rock, dance, llatí

NOVETAT! Sessió de disco mòbil: possibilitat de
contractar a un preu molt ecònomic una sessió
amb DJ David Gironés. Ideal per a després de la
sessió de l'Orquestra Junior's. David Gironés
és un DJ amb més de 15 anys d'experiència.
Actualment resideix a la discoteca Karibú
(Roquestes) i és el DJ principal de les
Festes Imagina Ràdio.
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Equip tècnic
Raul Ventura // Tècnic de so
David Gironés // Tècnic de llums
Matias Gonzalo // Responsable tècnic i tècnic de muntatge
Pau Peña // Tècnic de muntatge
Kiko Balagué // Camioner i tècnic de muntatge



Necessitats tècniques
L'espai escènic
Considerem com l'espai ideal, un escenari de 12 metres d'ample per 8 de fons, que ens permet situar
perfectament tot els elements que formen l'escenografia característica de l’Orquestra Junior’s.
La seguretat és imprescindible i per això, aconsellem a l'organització que l'escenari -complint les
normatives europees- tingui el certificat de qualitat.

L'escomesa elèctrica
La potència ha de ser de 20.000 W per la llum i 15.000 W per el so.

El muntatge
Si el camió té un bon accés a l'escenari, el muntatge té
una durada aproximada de 4 hores i s'inicia 6 hores
abans de l'actuació. La darrera hora està destinada
a les proves de so dels músics i tècnics.

El camió
Les mides són: 4 m d'alçada, 3 m
d'amplada, 12 metres de llargada,
i 15.000 Kg de pes.



Junior’s Orquestra S.L.
NIF: B43737469
Partida Comes s/n AP422
43870 Amposta

www.orquestrajuniors.com
639 360 496 - 662 006 679

info@orquestrajuniors.com

Seguiu-nos a
Facebook!


