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La nostra especialitat són els petits festivals, esdeveniments o cicles musicals amb
un públic de fins a 300-500 persones. Som eclèctics i programem pràcticament
qualsevol estil musical, des de música clàssica o jazz, fins a rock o cançó d'autor. Ens
ocupem de tot: busquem els artistes més adequats per a l'ocasió, coordinem la
programació, assessorem sobre els emplaçaments i altres aspectes, plantegem la
sonorització més adequada segons la proposta musical i el recinte... Fem tot això amb
molta cura, i des de la professionalitat, sempre amb l'objectiu que el client estigui
satisfet, el públic feliç i els artistes a gust.

Som veterans en el sector de la música en directe. En la nostra trajectòria hem
participat i organitzat més de 1000 concerts en diversos formats, escenaris, horaris i
estils. Som amants de la música en viu i per això ens desmarquem d'altres
productores. Els nostres clients estan satisfets perquè amb nosaltres no hi ha
sorpreses, i el públic queda agraït per viure moments inoblidables.
L'experiència és un grau, i ara en la nostra productora ja participen dues generacions.
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ENS PRESENTEM

PRODUCCIÓ D'ESDEVENIMENTS

MÉS DE 25 ANYS D'EXPERIÈNCIA



A continuació vam mostrar d'un en un alguns dels esdeveniments que ens van
encarregar diverses entitats en les últimes dues dècades. En cadascuna de les
ocasions va haver-hi reunions tècniques prèvies en les quals tracem esbossos de
l'esdeveniment, prenem nota dels detalls i de les propostes concretes per a després
proposar artistes i dissenyar el programa. L'últim pas, abans de la fase de producció,
és el consens entre el client i nosaltres, perquè mai programem sense llimar el
projecte fins als últims detalls amb els qui ens contracten.

Durant la fase de producció, coordinem les dates amb els artistes, organitzem
viatges, estades etc., busquem la millor opció de sonorització i escenaris, i ens
ocupem de tots els detalls que precisa un esdeveniment musical. El dia de
l'esdeveniment estem per al muntatge de l'escenari i equip, rebem als artistes, ens
encarreguem del servei d'àpats, de coordinar al nostre personal de suport i de
facilitar-lo tot perquè tant proves de so com el desenvolupament del concert siguen
fluids.

LA REALITZACIÓ

LA PLANIFICACIÓ
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EXEMPLES DE TREBALLS
REALITZATS



Es tracta d'un esdeveniment d'un dia, amb una successió de quatre concerts en
quatre emplaçaments diferents de la població.
El motiu del festival és el comiat de la temporada d'estiu, prolongant-la per uns dies.

Els estils són variats, i arribem a l'acord de programar per a públics diversos: PÚBLICO
JOVE, VISITANTS NACIONALS I ESTRANGERS, VILATANS.

El resultat final va ser, en 2018 una actuació per a tota la família, un concert de rumba,
un de jazz i una actuació final de rock.
En 2019 va haver-hi un concert per a joves, un concert de versions de rock
internacional en acústic, un de rumba i un concert de temes de pop internacional
dels '70.

Cadascuna de les actuacions van tindre lloc amb una hora de diferència, en places
amb un aforament d'entre 100 i 350 persones.
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TEMPS D'ALCOSSEBRE



La idea d'aquest festival va sorgir des del departament de turisme, per a dinamitzar
els punts d'interés turístics de la població, impulsar un nou esdeveniment cultural i al
mateix temps donar visibilitat a les riques arrels de l'entorn.

Les tres cultures van conviure durant segles i una bona part de la nostra gastronomia,
música i costums, són fruit d'aquesta fusió cultural. Per això es va planejar un
esdeveniment de de tres dies de duració, en els quals tinguera presència cadascuna
d'aquestes cultures que antany van habitar el municipi. 

La programació va incloure tres concerts; un de música medieval d'origen àrab, un
altre cristià i un altre sefardita. Addicionalment es van oferir altres activitats com a
teatre, cinema, exhibicions de ball, contacontes, tallers i jocs per a famílies.
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FESTIVAL
DE LES 3 CULTURES



Un concurs de música amateur a Castelló i València, organitzat conjuntament amb la
marca cervesera per establiments de les dues províncies. 

Durant 7 edicions va haver-hi més de 50 concerts de tots els estils, amb artistes
emergents a nivell provincial. Una fórmula senzilla però efectiva, en la qual el jurat era
el mateix públic.

El Tour Revelació San Miguel va ser un certamen destinat als músics independents
amb l'objectiu de secundar i difondre el seu treball. Es va circumscriure a estils
musicals actuals com el rock, el pop, el blues i els seus derivats. 

Durant la fase prèvia es va fer campanya de votacions en xarxes socials, després els
grups seleccionats van tocar en diferents escenaris on el públic votava en directe. El
premi per al grup guanyador va ser des de l'enregistrament d'un àlbum en un estudi
de prestigi fins a la producció d'un vídeo clip professional.

En cada província, els sis grups classificats s'enfrontaven en duel musical en tres
concerts de dos grups cadascun combinats per sorteig. El públic votava en cada
concert al seu grup favorit i el grup més votat passava a la semifinal. Els tres grups
classificats s'enfrontaven en un sol concert i de nou decidia el públic.
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TOUR REVELACIÓN
SAN MIGUEL



Som pioners a nivell nacional en l'organització de concerts i cicles musicals en horari
matutí. Ja en 2004 percebem que era necessari renovar el tipus de propostes per a
facilitar al públic descobrir artistes i, alhora, oferir als músics altre tipus d'escenaris i
contextos per a mostrar el seu treball. 

Després d'un breu període de programació en el Casino Antic de Castelló, aquest
cicle de concerts en directe dels diumenges al matí es va traslladar al Port de
Castelló.

Durant una dècada , es van donar cita allí grups i solistes de la zona amb estils tan
diversos com rock, pop, indie, jazz, flamenc, blues, d'autor, etc. El públic era
heterogeni i fàcilment coincidien tres generacions d'espectadors.

Aquest cicle va estar recolzat per l'Ajuntament de Castelló i la Fundació Dávalos
Fletcher, en col·laboració amb l'Autoritat Portuària.
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PORT MUSIC CLUB



Una bonica casualitat va voler que es creuaren els nostres camins amb Alejandro
Pascual, un mestre de Castelló, la passió del qual és la música.

Des de l'any 2019 organitzem gires de concerts de xicotet format en els quals ens
ofereix un emotiu homenatge a José Antonio Labordeta. 

Les actuacions estan sempre plenes de records, el públic canta les cançons i
Alejandro, a més, ens conta anècdotes de l'artista i també històries sobre la dura vida
dels llauradors d'Aragó.

Hem visitat amb aquesta proposta molts pobles de les províncies de Terol, Osca i
Saragossa i esperem que prompte s'animen altres zones d'Espanya a programar
aquesta meravellosa actuació.
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GIRA HOMENATGE A
LABORDETA



Els matiners tenen la fortuna de començar molts dies a l'any amb les fabuloses albes
que ens brinda el Mediterrani.

Ens van proposar el repte d'homenatjar la incomparable aurora de la costa, produint
un concert per a l'eixida del sol a Orpesa. Acceptem el repte i vam proposar una
oferta de música suau però estimulant, que ara com ara porta dues edicions. 

La primera alborada es va celebrar amb un duo de handpan, un instrument
sorprenent per la seua sonoritat, que es toca donant suaus colps amb els dits.

En la cita del següent any vam poder gaudir amb versions de bandes sonores
tocades magistralment amb una arpa.

Amb una afluència tímida pels efectes de la pandèmia, el primer concert es va
celebrar al juny de 2021. La segona edició va ser un èxit i prop de 100 persones van
matinar el dia més llarg de l'any per a compartir aquesta experiència única.
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CONCERT A L'ALBA



Hi ha ocasions en les quals fan falta propostes autèntiques, sense complicacions,
però ben plantejades. Sí els xiquets són feliços, els progenitors són feliços. També
ocorre a l'inrevés, i és que sí els pares gaudeixen, els fills estan alegres.

En aquest esdeveniment que hem celebrat innombrables vegades en poblacions com
Aín, Castelló, Alcossebre, Almassora, Almenara, Bétera o Vila-real, fusionem les
nostres dues passions: la música en directe i jocs per a totes les edats.

A vegades se solapa l'actuació amb els jocs, però generalment es programa de
manera successiva. Sabem que als majors ens agrada el rock, però també tenim clar
que Als xicotets els encanta!. Per això solem aconsellar que siga aqueix l'estil musical
a programar, especialment versions de temes del hardrock dels '80, perquè és
possiblement la primera vegada que pares i fills gaudiran junts d'un concert en
directe.

No obstant això hi ha contextos en els quals sembla més adequada una proposta
més dirigida a públic infantil. Per a això comptem amb projectes senzills però que ens
agraden per la seua autenticitat i l'èxit de participació.
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JOCS I CANÇONS



Els reptes són per a assumir-los, i després de més de dues dècades d'experiència
amb tota classe de propostes, acceptem organitzar aquest singular cicle. El
departament de turisme de la comarca del Maestrazgo ens va demanar estudiar la
viabilitat i fer una proposta per a la celebració de dos concerts de música clàssica al
setembre. La particularitat de la petició eren les ubicacions emblemàtiques enmig de
la naturalesa.

Els criteris que reunim per a realitzar l'esdeveniment i seleccionar als artistes són: un
pressupost ajustat, xicotet format, una afluència de públic d'aproximadament 100
persones, ser respectuosos amb l'entorn i superar algunes dificultats d'accés al lloc.

El concert és la segona part de l'esdeveniment que té com a finalitat mostrar als
assistents racons de l'entorn amb interés històric, arqueològic o pel seu enclavament.
La cita comença amb una ruta guiada en la qual hi ha molta informació sobre el lloc.
En finalitzar el públic s'acomoda per a gaudir de l'actuació. En la primera edició
programem una adaptació espectacular de les Quatre Estacions de Vivaldi en trio
(clau, violí i cello) en el clar d'un bosc i un concert de guitarra amb un solista
acompanyat per altres quatre músics en una vall.
En la segona edició citem a un quartet de música barroca en una vella masia sobre un
pujol i un recital de piano davant d'una pineda.

En aquest cicle, com en els altres esdeveniments, ens ocupem de trobar els artistes
idonis, de la seua contractació, de la sonorització i altres elements que precisa la
producció. 12

MAESTRAZGO:
UN PAISAJE DE MÚSICA



En moltes poblacions es vol programar jazz. No obstant això és una tasca complexa
endinsar-se en aquest estil musical tan ple de matisos. D'altra banda, el públic no
habituat, fàcilment pot sentir-se aclaparat, ja que moltes variants del jazz requereixen
viure'l en directe sovint per a poder formar-se un criteri.

Es tractava d'un nou auditori en el qual a penes s'havia fet programació cultural fins a
aqueix moment i vam poder aportar la nostra llarga experiència per a crear un cicle
atractiu dirigit a un públic ampli.

La idea principal se centrava en acostar el jazz a la població, però també ajudar a
crear l'hàbit d'acudir a les cites de l'auditori. 

La millor via per a això va ser proposar la fusió d'estils i d'aquesta manera armem un
cicle que va incloure, entre altres propostes, flamenc-jazz amb piano, jazz jamaicà en
el qual es trobava la fusió amb el reggae, i dixie jazz.
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ARA JAZZ



Sens dubte, a l'estiu del 2020 va ser necessari reinventar la programació cultural de
manera que s'adaptara a les restriccions i totes les complicacions d'aquells moments. 

Aquest xicotet festival va nàixer com a proposta alternativa a un altre esdeveniment
que no va poder realitzar-se en aqueixes condicions, i va arribar per a quedar-se.
Davant un públic reduït de tot just 100 persones, en un recinte fabulós com és el Faro
d'Oropesa, i amb moltes ganes de passar-ho bé, aquest esdeveniment és un caramel
enmig de l'estiu. Podem assegurar que l'acolliment ha sigut extraordinària i la
convocatòria es converteix en una experiència que confirma que riure és salut.

Durant tres dies es donen cita solistes i duos del panorama nacional, havent
participat fins al moment artistes de Madrid, Catalunya, País Basc, Balears, Andalusia,
Castella-la Manxa i Comunitat Valenciana per a oferir-nos el seu art de provocar el
riure i la seua música, en la majoria dels casos fusionant tots dos conceptes.

Divendres, dissabte i diumenge, amb una actuació musical a la vesprada i una altra
d'humor a la nit, riem amb música d'autor de riure, humor disbauxat, imitacions,
històries simpàtiques, acudits i versions de cançons conegudes amb noves i
divertides lletres.
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MÚSICA I HUMOR



cerca i contractació d'artistes
planificació i realització de l'esdeveniment
proporcionar el necessari (personal tècnic, personal de suport, organització dels
viatges dels artistes, escenaris, etc.)
sonorització (disposem d'equip propi i comptem amb empreses col·laboradores
de confiança)
producció integral

Som una productora pròxima, eclèctica i amb molta experiència. La nostra missió és
aportar moments bonics a la vida de la gent, mitjançant l'organització
d'esdeveniments musicals, jocs per a totes les edats de la Ludoneta, i altres accions.

En Dossom estem especialitzats en esdeveniments de xicotet format, micro festivals,
cicles musicals i programació en diferents espais culturals i lúdics.

Els nostres serveis abasten:
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ELS NOSTRES SERVEIS
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CONTACTE I ENLLAÇOS

Dossom la productora

@dossomproductora

@dossomproductoracultural1897

dossom.pro

dossom.productora@gmail.com

Alberto Cañada 635 43 98 22


