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Creativitat, música, vins i gamificació

De la mà de David Seijas, sommelier durant 10 anys de elBulli i reconegut per diversos 
certàmens i publicacions pres<gioses del món del vi, us proposem una ac<vitat diferent per als 

vostres esdeveniments i celebracions. 

Endinseu-vos en una experiència sensorial única entorn del vi per descobrir, des d’un tast de la 
mà de David Seijas, perquè cadascun dels vins que tasteu marida amb alguna de les peces que 

interpreten en directe “The Cavalieri Trio”.

Una experiència diferent per a esdeveniments privats i d’empresa



Fitxa tècnica

Duració
60-90 minuts

Estructura

Participants

• Música inicial d’ambientació mentre els 
par<cipants arriben i s’asseguen a la seva “taula 
de maridatge” professional. 

• Introducció de David Seijas al món del vi i dels 
maridatges.  

• Presentació de cada vi i tast. Mentre es realitza 
el tast, els trio de músics interpreten diverses 
peces seleccionades pel sommelier en relació 
amb els vins que es tasten. 

• Maridatge gaming: Els par<cipants escolten de 
nou les peces i voten la seva tria (a cada vi, una 
música) a través del mòbil. 

• Projecció dels resultats. 
• Premiats (si es vol, es poden proclamar 

guanyadors en diferents categories i premiar-los 
amb alguna experiència enològica i/o crea<va).

10 – 30 persones (en cas de més par<cipants, es pot 
generar una dinàmica en format d’equips).

Necessitats tècniques
- Connexions per a banda de 3 músics (piano, saxo, cantant). 
- Projector i pantalla. 
- Wifi o cobertura 4G 
- Taules i cadires per a cada par<cipant 
- 1 copa per vi i par<cipant per al tast 
- Bloc i llapis per a prendre notes per a cada par<cipant



Trajectòria i reconeixements

• Sommelier a elBulli del 2000 al 2011 
• Sommelier a elBulli Founda<on del 2011 al 

2015 
• Sommelier a l’Hotel Arts 5 estrelles GL 

(Barcelona) 
• Sommelier-Ambassador a bodega Herència 

Altés 
• Co-fundador de Gallina de Piel Wines el 

2016

Trajectòria
• Premi La Nariz de Oro al millor sommelier d’Espanya (2006) 
• Premi Nacional de Gastronomia 2010– Real Acadèmia de la 

Gastronomia Espanyola 
• Premi a la trajectòria en el món del vi 2011 – Associació 

Catalana de Sommeliers (ACS) 
• Premi “Prix Interna<onal de Literature Gastronomique 2011- 

Real Acadèmia Internacional de la Gastronomia  En 
reconeixement al llibre “111 VINOS PARA EL 2011”. 

• Premi  crea<vitat enològica La Guía de vinos 2022ʺ La 
Vanguardia.

Reconeixements

Llegir més Llegir més
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