
El Teatre més Petit del Món



T’agradaria organitzar el teu esdeveniment dins d’un 
petit teatre i oferir, a més a més, els teus convidats un 
concert de piano?

El Teatre més Petit del Món és un dels espais més acollidors i 
màgics de Barcelona en el qual pots trobar aquest entorn ori-
ginal que estàs buscant perquè la teva “idea ” es converteixi en 
tot un èxit sense sortir de la ciutat!

Especialitzat en grups en “Petit Comitè” i situat en una bonica 
casa del 1890, en ple cor del barri de Gràcia, el Teatre més Pe-
tit del Món, organitza petits esdeveniments per a grups d’entre 
2 i 40 persones, amb la possibilitat d’incloure concerts privats 
als seus sopars, cocktails o presentacions.

Un teatre en miniatura, que ha sabut recrear tot l’encant d’altres 
èpoques, al costat d’un romàntic i frondós jardí, és l’escenari 
que t’oferim per poder viatjar en el temps i en l’espai, gairebé 
sense moure’t…!

En El Teatre més Petit del Món, els nostres clients han realit-
zat presentacions de perfums, llibres, revistes, programes de 
TV, d’obres teatrals, conferències, noces, aniversaris i tot tipus 
de celebracions culturals, d’empresa o privades, inspirats en la 
proximitat i calidesa del nostre espai.

Alguns dels clients que han confiat en nosaltres: Esade, Uni-
versitat de Barcelona, Revista Metropolitan, Empresa Barcelo-
na Fang, Editorial Planeta… etc.

Alquiler de Espacio

El Teatre té un aforament màxim de 41 persones i compte a més amb una recep-
ció i un jardí. El lloguer de l’espai inclou a més la possibilitat d’utilitzar una sala 
interna per a l’elaboració i organització del servei de càtering 

Indicat per…

El Teatre més Petit del Món és un lloc que està enfocat a un tipus d’acte tranquil 
i respectuós envers el seu propi espai i decoració.

Presentacions de productes, actes culturals, conferències, celebracions, sopars 
d’empresa, etc.

Servei de Càtering

Treballem amb diversos serveis de càtering per cobrir les diferents demandes 
dels nostres clients a més a més d’estar oberts a qualsevol altra opció.

Opcions…

Sopar Assegut

Grups de fins a 20 persones durant tot l’any i a partir de 20 fins a 40 des de 
maig a setembre depenent del clima.

Podem oferir menús tancats en qualsevol de les opcions del càtering que in-
clouen tots els aspectes del mateix. Servei de càtering, decoració de l’espai, 
servei de cambrers, etc

Cocktail & Refrigeri

Tot l’any.



El concert de piano com a punt de partida:

L’èxit obtingut en El Teatre més Petit del Món durant els últims 6 
anys, amb el seu espectacle Sol Piano ens ha donat el conven-
ciment que un Concert Privat és un original i infalible punt de 
partida perquè qualsevol tipus d’esdeveniment, comenci amb 
bon peu.
  
La música és l’art que més fàcilment desperta les nostres emo-
cions, per la qual cosa organitzar un esdeveniment amb música 
en viu és alguna cosa que potencia les possibilitats de l’èxit del 
nostre esdeveniment.

Compartir un concert privat entre persones unides per qual-
sevol tipus de vincle, en un espai on la música et fa vibrar a 
més de la proximitat de l’instrument, és una experiència difícil 
d’oblidar.

El Programa musical:

Els programes musicals estan pensats i escollits escrupolosa-
ment entre obres mestres del repertori clàssic i obres actuals 
d’artistes reconeguts, encara que sempre s’està obert a alguna 
petició del client, si aquesta petició estigués dins del repertori 
de l’intèrpret.

La durada del concert es decideix al costat del client però no 
excedeix d’una hora de durada. 

Aspectes tècnics del Teatre.

Tècnicament compta amb un equip de so d’alta qualitat per 
amenitzar els sopars de l’interior del teatre, amb micròfons i 
un projector per poder realitzar qualsevol tipus de presentació 
audiovisual.

Condicions del lloguer de l’espai

Per efectuar la reserva d’una data serà imprescindible abonar 
la meitat del preu del lloguer del Teatre.

La durada de l’esdeveniment està calculada per 3h i 30’. Qual-
sevol diferència en l’horari establert es facturarà a part. L’horari 
màxim dels esdeveniments que es realitzin en el jardí, podrà ser 
fins la 01:00 h de la matinada.

El Teatre més Petit del Món

C/ Encarnació 25, 08012 Barcelona

Anna Huertas (Gestor i organitzador d’Esdeveniments)

anna@lacasadelsmusics.com
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