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Qui som?
Guest Music és una plataforma de difusió musi-

cal en totes les seves vessants: la promoció, la pro-
gramació, edició, divulgació, tallers, formació… 
La música en totes les seves expressions –blues, 
soul, jazz, rock, música clàssica, música de cam-
bra, dansa, orquestres de ball, percussió…-, pas-
sant per tots els estils i gèneres és la nostra raó de 
ser. 

Promoció
Com a promotora, Guest Music vol acompa-

nyar al músic, en el desenvolupament i projecció 
de la seva carrera. Amb il·lusió i ofici promou i 
gestiona esdeveniments musicals on establir una 
relació simbiòtica entre l’artista i l’espectador. Des 
de Guest Music es proporciona el suport logístic 
que necessita la trajectòria d’un músic per ampli-
ar les seves activitats promocionals i establir així 
nous reptes i compromisos.

De la mateixa manera, per a Guest Music me-
reixen una especial atenció aquelles persones i en-
titats que porten a terme l’organització i produc-
ció d’esdeveniments musicals. En aquest sentit 
estudiem els seus projectes i demandes per ade-
quar-nos a les seves necessitats i interessos. Es-
tem convençuts que aquest treball en equip jun-
tament amb la nostra selecció d’artistes i grups 
suposaran la millor opció i la clau en l’èxit de la 
seva proposta musical.

Promoció
Difusió
Artistes, músics, grups
Tallers i espectacles familiars
Formació



Difusió
La música necessita dedicació i cura, però so-

bretot necessita ser posada en actiu, i enfortir la 
seva presència com a forma d’expressió i mane-
ra de comunicació inherents a la nostra essència 
cultural. Avui en dia, la difusió i promoció són 
impossible de separar-les de la nostra actual for-
ma de comunicar-nos i en conseqüència les xar-
xes socials són una eina imprescindible en la seva 
projecció i desenvolupament.

Un dels punts fonamentals previs a qualsevol 
esdeveniment es donar suport a qualsevol difu-
sió a la nostra pàgina web, a Facebook , Twit-
ter, Instagram, Youtube… De la mateixa manera, 
després de l’esdeveniment es continua realitzant 
accions en aquestes xarxes socials: publicació de 
notícies, creació de l’àlbum de fotografies, segui-
ment de l’acte… Des d’aquí, volem oferir els nos-
tres canals per publicitar i difondre els diferents 
esdeveniments i propostes musicals.

Artistes, músics, grups…
Considerem que aquest és el nostre principal 

actiu: un llarg llistat d’artistes i formacions que 
col·laboren amb nosaltres, alguns de forma per-
manent, altres puntualment o fins i tot formaci-
ons creades específicament per donar resposta a 
una determinada demanda musical.

Tot això ens permet poder oferir alternatives 
davant de qualsevol projecte, pressupost i circums-
tància: grups i músics, alguns molt consolidats i 
amb una trajectòria molt reconeguda, i d’altres 
encara emergents, però tots amb una formació i 
qualitat musical contrastada.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmJ15M25IiiH4pxpWg1sgVJjzVOWv9lvj


Tallers, espectacles familiars…
Des de Guest Músic oferim Tallers i Espec-

tacles musicals perquè estem convençuts que la 
música és un art, una ciència i una tècnica, i pel 
que fa a la seva pràctica i execució afavoreix un 
desenvolupament personal integral i complet. El 
seu objectiu és permetre viure la música des de 
dintre a tots, i sobre tot els més petits, amb un 
aprenentatge lúdic i socialitzador que afavoreixi 
la creativitat i l’expressió de les emocions.

Participar en aquests Tallers produeix un aug-
ment i millora de la capacitat d’escolta, capacitat 
de concentració, capacitat d’abstracció, capacitat 
d’expressió i del llenguatge, millora de l’autoesti-
ma, criteri, responsabilitat, socialització, actitud 
creativa, motricitat, disciplina i respecte. El tre-
ball musical enforteix el sentit del treball coope-
ratiu i aporta maduresa per aprenentatges futurs.

Formació
Paral·lelament Guest Music, des de la seva 

vessant formativa i ofereix la possibilitat de de-
senvolupar les seves inquietuds artístiques a tots 
aquells que vulguin iniciar-se o continuar els seus 
estudis musicals.

Comptem amb un equip de professors que 
combinen els seus projectes com a músics i ins-
trumentistes amb la seva faceta com a docents 
i d’un material didàctic propi que facilita l’apre-
nentatge musical.

El nostre propòsit és aconseguir que qualsevol 
alumne pugui disposar del professor de música 
amb el que més empatitzi, en l’horari més òptim 
per a ell i en el seu propi domicili. 



https://www.facebook.com/GuestMusicOficial/
https://plus.google.com/100480477025682315652
https://www.youtube.com/channel/UCzB04VYZ4WYb0XUZLgXTG8Q
https://www.instagram.com/guestmusicbcn/
https://twitter.com/gmusicoficial
https://www.linkedin.com/in/guest-music-5557a0128?authType=NAME_SEARCH&authToken=YanG&locale=es_ES&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2CclickedEntityId%3A527483153%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A2-1-2%2CtarId%3A1472893413555%2Ctas%3AGuest%20music

