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RIU presenta 'Amb canya!' a casa
El grup del Baix Llobregat s'engresca en una gira col·lectiva en què músics i
públic viatjaran plegats
Avui dimecres 31 d'octubre el grup del Baix Llobregat RIU, guanyador del Premi Sons 2011,
presenta el seu segon disc, Amb canya!, a Sant Boi de Llobregat (Cal Ninyo, 22 h). Aquest serÃ el
primer concert d'una gira peculiar en quÃ¨ el grup i quaranta persones de pÃºblic viatjaran junts
des d'avui i fins al diumenge 4 de novembre per Catalunya i el PaÃ-s Basc.

Aquest projecte de gira col·lectiva ha sorgit a través del portal de micromecenatge Verkami
(http://www.verkami.com/projects/2799-ven-de-gira-con-riu) . Ha estat amb l'ajuda d'aquests
mecenes que RIU ha aconseguit més de 6.600 euros per autoproduir-se el nou disc.
A la presentació que es farà avui dimecres 31 d'octubre a Sant Boi hi haurà Artur Blasco, JosepMaria Ribelles, Borinots Tqt, Luis Peixoto, Pablo Vergara i el músic i productor gallec
Fernando Barroso, que han col·laborat en aquest segon treball. També han participat al nou
àlbum Carles Belda i Jordi Fàbregas.
Després de Sant Boi, RIU ( http://www.riumusica.cat/) i la seva música popular dels Països
Catalans aniran fins a Durango (Kafe Antzokia, 22.30 h), l'endemà dijous 1 de novembre.
Divendres 2 de novembre tocaran a Bermeo (Kafe Antzokia, 22 h) i dissabte 3 seran a la sala
Jimmy Jazz de Vitoria-Gasteiz (22 h). Acabaran aquesta gira col·lectiva el diumenge 4 de
novembre a Lleida (Cafè del Teatre, 19 h). El públic que els acompanyarà a l'aventura el formen
els mecenes que han aportat 120 euros al seu projecte de Verkami, que inclouen el transport,
l'allotjament de tres nits i les entrades a tots els concerts.
La gira de presentació d'Amb canya! continuarà el 10 de novembre a la Fira Mediterrània de
Manresa (20 h). Més endavant també tocaran en el marc del Circuit Folc a les Borges Blanques
(24 de novembre) i a Ripoll (8 de desembre).
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