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Sortegem 10 entrades dobles per al
concert de Gener al Born de Cançons
El concert serà el divendres 21 d'abril a El Born Centre de Cultura i Memòria de
Barcelona | El quartet valencià presenta 'Oh, germanes!' acompanyat del trio
vocal i teatral Las Reinas Magas

Gener | Paula Duart

Si a El temps del llop (Mésdemil, 2014) la banda del riu sec Gener jugava amb elements del blues i
les músiques d'arrel per crear melodies pop amb flaire mediterrània, al seu darrer disc, Oh,
germanes! (Mésdemil, 2016), el quartet fa un salt qualitatiu, creix i reinventa el seu so explorant
nous territoris del pop. El grup presentarà disc al Born de Cançons demà divendres 21 d'abril, i a
Enderrock.catet convidem!
L'àlbum, enregistrat en directe als estudis de Paco Loco al Puerto de Santa María (Cadis), vol ser
un homenatge i una reivindicació del vessant receptiu de la humanitat, alhora que una purga de
consciència dels mals endèmics de la masculinitat més tossuda. En definitiva, la banda dedica el
disc a les dones, i per al concert a Barcelona estaran acompanyats del trio vocal i teatral Las
Reinas Magas.
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=e4hOmIKIoPI
Aquesta serà la primera volta del grup a Barcelona, on aterra com una de les promeses més
interessants del País Valencià. El concert tindrà lloc el proper divendres 21 d'abril, en el marc d'un
cicle Born de Cançons que enguany es presenta amb nom de dona.
http://www.enderrock.cat/noticia/14801/sortegem/10/entrades/dobles/al/concert/gener/al/born/cancons
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Hi vols anar?
A Enderrock.cat sortegem 10 entrades dobles per al concert de Gener + Las Reinas Magas al
Born de Cançons divendres 21 d'abril a les 20 h. Si vols participar en el concurs, només cal que
omplisaquest formulari. Anunciarem els guanyadors el mateix dia 21 al migdia. Sort!
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