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Blaumut a l'Enderrock Sona
Sortegem invitacions per al concert de presentació de la revista Enderrock de maig
Torna el cicle Enderrock Sona a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm. Blaumut protagonitzaran la
portada de maig de la revista, i juntament amb Manuela Kant, guanyadors del Premi Èxit del Sona
9 2014, actuaran al recinte barceloní el proper 6 de maig. Ens acompanyes?
El proper 6 de maig a les 20 h presentarem la revista Enderrock número 236 a l'Antiga Fàbrica
Estrella Damm (c. Rosselló, 515, Barcelona) en el marc del cicle de concerts Enderrock Sona. És
per això que ens acompanyaran Blaumut, protagonistes de la portada del mes de maig, que
interpretaran un tastet del seu segon disc, El primer arbre del bosc
(http://www.enderrock.cat/disc/4116/primer/arbre/bosc) (autoeditat, 2015). A més, també hi
actuaran els guanyadors del Premi Èxit Sona 9 2014, Manuela Kant.
Després de consolidar-se com un dels grups de primera línia del panorama musical, Blaumut han
publicat el segon treball, amb més profunditat i producció que el primer, El turista (Picap, 2012).
Els guanyadors del Premi Èxit del Sona 9 2014, Manuela Kant, donaran la benvinguda als
assistents. El sextet barceloní arriba al cicle Enderrock Sona amb la seva particular mescla de
pop i músiques tradicionals que presentaven al primer disc, Capítol pilot
(http://www.enderrock.cat/disc/3750/capitol/pilot) (autoeditat, 2014).
Vols assistir-hi?
Des de BarcelonaSound.cat (http://barcelonasound.cat) sortegem invitacions dobles per a la cita
del proper 6 de maig a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm. L'esdeveniment començarà a les 20 h i
obriran portes a les 19.30 h. Si hi vols anar només cal que enviïs un correu a
enderrocksona@enderrock.cat (mailto:enderrocksona@enderrock.cat) , amb el teu nom i
cognoms (+1), el correu electrònic i el telèfon. L'assumpte del correu heu d'indicar 'Enderrock
Sona Blaumut'. Els menors d'edat només hi podran entrar acompanyats d'un adult. No et quedis
sense la teva invitació!
Enderrock i Sona 9 organitzen el cicle Enderrock Sona amb la col·laboració d'iCat.cat i Estrella
Damm.
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