NOSALTRES
Quesoni és una cooperativa creada el 2016 tot i que els
projectes que la conformen tenen una rica trajectòria
anterior. Formada en la seva base per l’empresa Quesoni
de Cardedeu, fundada l’any 2007 i dedicada als serveis
tècnics (so, i il·luminació i producció) se li han sumat
projectes provinents del grup promotor d’iniciatives com
el festival Say it Loud o Rebelmadiaq Sound System,
vinculats a espais i equipaments de cultura comunitària.

La nostra feina va des de la sonorització d’espectacles
i concerts, fins a la creació d’esdeveniments propis,
l’acompanyament artístic o el treball cultural
comunitari. Quesoni compta amb una xarxa de clients
consolidada, projectes en ple creixement i una important
experiència acumulada que fa que la cooperativa sigui
garantia de confiança i fiabilitat en els projectes en els
que ens impliquem.

ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA & INTERCOOPERACIÓ
Quesoni aposta per crear un model alternatiu de cultura, des del cooperativisme i l’economia social i solidària. Per
això tenim aliances i som membres de La Comunal , la XES, l’Impuls Cooperatiu de Sants i l’Ateneu Cooperatiu del
Vallès Oriental.
També som sòcies de Coop 57, fem intercooperació amb equipaments culturals i donem suport a Festes Majors
alternatives i projectes autogestionats.
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SERVEIS TÈCNICS
SONORITZACIÓ

LLOGUER DE MATERIAL

Oferim serveis de sonorització per cobrir grans
esdeveniments. També implementem sistemes d’àudio
de mitjà i petit format que permeten als nostres clients
adaptar cada esdeveniment a les seves possibilitats.

Oferim la possibilitat de llogar tot el ventall de materials
del que disposem a les nostres diverses àrees de so,
il·luminació i audiovisuals, per tal d’atendre les demandes
del sector professional i de particulars.

IL·LUMINACIÓ

GESTIÓ TÈCNICA D’EQUIPAMENTS CULTURALS

Implementem solucions d’il·luminació per acompanyar
l’ampli ventall de propostes artístiques actuals. Des de
teatre, circ, dansa, fins a concerts en directe i convencions

Quesoni ofereix serveis tècnics per a teatres i equipaments
culturals que inclouen producció tècnica, negociació de
fitxes tècniques, assistència tècnica, manteniment i
assessorament tècnic. Som capaços de cobrir la totalitat
de les programacions dels equipaments culturals o fer
intervencions de forma puntual.

ASSISTÈNCIA TÈCNICA
Oferim assessorament a projectes artístics, que van des
del servei tècnic de so i llums, fins a l’acompanyament
en processos creatius d’espais sonors i d’il·luminació,
disseny de riders, stages, producció tècnica de gires i
concerts puntuals.

AUDIOVISUALS
Oferim serveis audiovisuals per cobrir qualsevol
necessitat en aquest àmbit. Tenim pantalles de projecció,
projectors, etc. També proporcionem solucions per
desenvolupar actes de qualsevol tipus.
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Per mès informació contactar amb:
serveis@quesoni.cat
93 188 55 25

REGIDURIA I PRODUCCIÓ TÈCNICA
Considerem molt important la planificació i coordinació
dels esdeveniments. És per això que conjuntament a tota
la tasca de muntatge/desmuntatge de les infraestructures
també proporcionem assessorament, fulls de ruta i
coordinació amb els diferents agents que interactuen a
cada esdeveniment.

PRODUCCIÓ ARTÍSTICA
Des de Quesoni tenim la capacitat per crear
programacions artístiques adecuades als interessos
i necessitats de cada espai. Música, circ o espectacles
al carrer están presents de manera habitual en molt dels
nostres projectes, fent els serveis de contractació i
producció.

PRODUCCIÓ INTEGRAL
Desenvolupem projectes que engloben tota l’activitat de la
nostra cooperativa. Coordinar els diferents processos ens
permet donar-li un caràcter propi i ens facilita transmetre
la nostra concepció de cultura com a feina alliberadora.

COMUNICACIÓ
Com a complement a les propostes artístiques, podem
encarregar-nos de dissenyar i editar el material previ
al vostre esdeveniment però també a enregistrar-lo per
elaborar vídeos o fotografies que resumeixin i captin
l’essència del vostre espectacle.
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PRODUCCIONS
BARCELONA BEER FESTIVAL

L’ESTIU, AL PATI!

Barcelona Beer Festival és una fira de cervesa artesana
que es fa anualment des del 2012 amb l’objectiu de
promoure la cultura de la cervesa artesana i de qualitat, i
també de donar a conèixer la feina que fan els productors
artesans, tant catalans com de fora.

‘L’Estiu, al Pati!’ és un cicle d’espectacles i concerts
gratuït que es celebra durant diversos caps de setmana
de juny i juliol al Pati de la Seu del Districte de Nou
Barris. ‘L’Estiu, al Pati!’ inclou dins la seva programació
propostes culturals tan consolidades com el Festival de
Blues, el Festival de Flamenc de Barcelona i també la
summer edition del Say It Loud, que s’instal·la el primer
cap de setmana de juliol al cor de Nou Barris.

QUESONI treballa amb el BBF des del 2015 sonoritzant
i dinamitzant tota la programació musical. El 2018,
l’encàrrec s’amplia als serveis audiovisuals, de so i de
llums.
https://barcelonabeerfestival.com

El ‘Say It Loud al Pati!’ porta propostes familiars per a
petits i grans; bandes locals i internacionals de funk, soul,
ritmes llatins i jamaicans; i una oferta gastronòmica
amb productes 100% procedents de l’economia social i
solidària de la mà dels nostres companys d’Alterevents.
QUESONI és l’encarregada de la programació, coordinació
i producció del ‘Say It Loud al Pati!’, com també del
disseny dels materials comunicatius de tot el cicle.
https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/es/lestiu-al-pati
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FIRA DE TÀRREGA

BAM CULTURA VIVA

FiraTàrrega és el mercat internacional de les arts escèniques que té lloc anualment a Tàrrega el segon cap
de setmana de setembre. Fundada el 1981, és un gran
aparador de l’actualitat escènica, amb una programació
eclèctica que inclou espectacles de sala i que posa una
atenció especial en les arts de carrer, els espectacles
visuals i els no-convencionals.

El BAM – Cultura Viva es celebra al recinte de la Fabra
i Coats durant les festes de la Mercè. És un punt de
trobada i experimentació que vol incentivar projectes que
tinguin com a eix principal la música i l’economia social
i solidària.

QUESONI elabora la programació artística i realitza la
producció de les Nits Musicals durant tots els dies que
dura la Fira.
https://firatarrega.cat

La particularitat del BAM – Cultura Viva és la de generar
un context diferenciat de festa major que inclogui
escenaris musicals i un programa d’activitats que donin
visibilitat al teixit musical de base, tant en l’àmbit artístic
i organitzatiu com en l’àmbit dels processos d’innovació
socioeconòmica.
QUESONI hi participa en tot el procés de concepció i
disseny de la proposta i hi juga un paper central en la
producció de l’esdeveniment.
https://ajuntament.barcelona.cat/culturaviva/projectes/bamcultura-viva/
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PROJECTES PROPIS
SAY IT LOUD
Say It Loud és un festival que es celebra des del 2008, que
gira al voltant de la música i cultura afroamericana, posa
l’economia social al centre i es realitza en equipaments
públics de la ciutat com la Farinera del Clot, l’Ateneu
Popular 9 Barris, la Fàbrica de Creació Fabra i Coats i
Ateneu l’Harmonia.

Say It Loud entén la cultura com a un fet intrínsec a totes
les persones i les comunitats, sovint relegat a un segon
terme o concebut només com a un element accessori. El
projecte vol posar la cultura al bell mig del quadre i vol
reivindicar el paper que l’art té com a vertebrador de les
comunitats i de les idees transformadores. Per aquesta
raó la proposta no es limita només a una sèrie de concerts,
si no que s’amplia amb les xerrades, les exposicions, els
tallers o les projeccions, per mostrar així tota la riquesa i
la influència de la música i la cultura afroamericana en
una ciutat mediterrània del segle XXI.
www.sayitloud.cat
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REBELMADIAQ SOUND SYSTEM & RECORDS
Rebelmadiaq Sound System és una experiència musical
diferent que recupera l’esperit comunitari de la música
negra i caribenya a través d’esdeveniments on trencar
la clàssica dinàmica escenari / públic i compartir les
freqüències, sobre- tot greus, que emanen dels nostres
altaveus de fusta autoconstruïts.
El concepte de Sound System neix a Jamaica i s’utilitza
per referir-se a un potent equip de so mòbil a través
del qual enginyers de so, selectors (o punxadiscos) i, en
ocasions, cantants o instrumentistes ambienten festes i
esdeveniments amb música original.

Video promocional
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AMB QUI TREBALLEM

Xarxa Centres Cívics
de Granollers
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www.quesoni.cat

contacte
Projectes

Serveis tècnics

cooperativa@quesoni.cat

serveis@quesoni.cat

Oficina - Barcelona

Magatzem – Llinars del Vallès

La Comunal
c/ Riera d’Escuder, 38, Nau 3 planta baixa, Sants

c/ Girona 9 // Tel. 93 188 55 25

