


Amics Rosegadors em dic Stilton, Geronimo Stilton i

soc el director del Eco dels Rosegador, el diari més

famós de Ratalona, capital de l'Illa dels Rosegadors.

Amb mi descobrireu un món fantàstic on els somnis, la

màgia, la música i la imaginació, són el fill conductor de

les meves històries i aventures fascinants. Una porta al

món de la fantasia i la música.

Esteu preparats per una nova aventura amb mi?

Vols formar part de la meva Gira per Catalunya amb els

meus amics, Els Fantàstics?

Ja tenim oberta la contractació!!!





FANTÀSTICS! és el grup musical creat per cantar i interpretar les

cançons del musical “el Regne de la Fantasia” en format concert amb

cançons inèdites i del musical. Ha estat aquest Nadal al Teatre Condal

amb un gran èxit de públic.

Un concert apassionant i ple de ritme de la mà de les cançons

composades per Manu Guix i interpretat per quatre actors i cantants.



Departament comercial

Sóc molt aventurera i decidida,

m'agraden els esports extrems i els

viatges d’aventura, m’encanta

practicar paracaigudisme i sóc

cinturó negre de karate.



Departament comercial

Sóc molt simpàtica i

afectuosa, la més

petonejadora del grup.

M’agraden molt les flors

i em passo tot el dia

cantant i ballant.



Departament comercial

Sóc molt graciós,

m'agraden molt les

bromes i prendre-li el

pèl al Geronimo. Sóc

un noi alegre i m’ho

passo molt bé cantant

amb els meus amics.
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M’agrada molt

llegir, sóc el fan

número u de les

aventures d'en

Geronimo. Ah! i

sóc el més guapo

de grup.



Aquesta és una producció musical dirigida i realitzada per Manu Guix 

per a Focus, Grup62, Música Global Discogràfica i Zoom Management

1. Fantàstics
2. Èxit
3. Geronimo Stilton!
4. Plou
5. Consell
6. La companyia de la Fantasia
7. Cort Fort
8. Set Regnes
9. Desig
10.Al·lucinacions
11. Més enllà
12. La volta al món en 80 dies
13. Una nit a Londres
14. Fantasia

Escolten’s a

spotify:artist:0iQcLH5H9e3jPhYDgWO43l
https://itunes.apple.com/es/album/geronimo-stilton-canta-amb/id791232104


Geronimo Stilton ha aconseguit un èxit absolut amb més de 300.000 espectadors, les xifres ho demostren:

 Més de 225.000 espectadors a Catalunya, Madrid i la Gira per Espanya.

Més de 150.000 espectadors entre l’estança del musical al Teatre Condal de Barcelona, la gira per Catalunya

(15 poblacions:Barcelona, Girona, Lleida, L’Hospitalet, Reus, Mataró, Sabadell, Manresa, Viladecans,

Granollers, Terrassa, Manresa, Vic , Sant Cugat i Sant Feliu. ) i Madrid. Més de 75.000 espectadors a la Gira

per Espanya per les ciutats de Cádiz, Burgos, Pamplona, Sant Cugat, Vitoria, Bilbao, Valladolid, Córdoba i

Santander

Més de 150.000 espectadors a la Rua de Geronimo Stilton al Tibidabo

Amb mes de 150.000 espectadors que van anar a veure aquest estiu la Rua. Degut al èxit aquest estiu 2014

tornem amb la Rua el Tibidabo.

 Més de 15.000 elements de merchandising venuts

Geronimo Stilton ha venut samarretes, DVD’s, CD’s i BlueRay’s 3D al Teatre Condal, gira per Catalunya, gira

per Espanya i la Rua del Tibidabo.

 5000 Fans i Followers

Geronimo Stilton compta amb més 5000 seguidors a Facebook i Twitter amb un alt grau de fidelització i

interacció.

 1 Pel·lícula en 3D

Degut a l’èxit indiscutible que va obtenir el musical des de l’estrena al Teatre Condal es va produir una pel·lícula

en format 3D que va ser emesa a 12 cinemes de Catalunya i que s’emetrà per TV3.
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