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Judit Neddermann col·labora al nou
disc d'Alejandro Sanz
La cantautora de Vilassar de Mar canta al costat del madrileny a la cançó "Este
segundo" | El disc sortirà el 5 d'abril

Judit Neddermann | Michal Novak

Després d'actuar a la gala dels Premis Goya ( http://www.rtve.es/alacarta/videos/premiosgoya/amaia-rozalen-judit-neddermann-interpretan-mix-temas-nominados-goya-mejorcancion/4965794/) -al costat d'Amaia Romero i Rozalén-, Judit Neddermann sorprèn de nou
amb col·laboracions amb artistes estatals. El proper 5 d'abril sortirà a la venda el nou treball
d'Alejandro Sanz, on la maresmenca l'acompanya al tema "Este segundo". La seva participació
se suma a la d'altres artistes com Camila Cabello, Nicky Jam o Residente.
La història d'aquesta connexió és gràcies a Spotify. Una amiga de Sanz va descobrir Judit
Neddermann a la plataforma i la va ensenyar al músic madrileny, a qui va agradar molt la seva
veu. "Era una oportunitat tan bèstia, no m'ho podia creure!", comenta la maresmenca. "Els meus
pares són molt fans d'ell i jo recordo de petita escoltar-lo molt al cotxe. Tinc molt al cap la portada i
les cançons del seu disc, El alma al aire (WEA, 2000). Per mi ha estat molt fort, molt revelador que
em tracti d'igual a igual. És una persona molt humil, és molt treballador i un gran músic."
Sobre la cançó "Este segundo", Neddermann no pot avançar res encara, però curiosament el seu
segon disc es titula Un segon (Satélite K, 2016); "és una cançó molt maca. M'emociona molt sentir
la seva veu i la meva".
Judit Neddermann segueix de gira amb les cançons dels seus tres discos i properament actuarà a
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la Garriga (23 de març), Sant Francesc de Formentera (29 de març) i Barcelona (14 d'abril).
Paral·lelament, està component cançons noves per al seu proper disc.
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View this post on Instagram
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Ya es oficial! Canto una canción en el nuevo disco de @alejandrosanz y me muero de felicidad e
ilusión. Ha sido, es y será un regalo para toda la vida. Con muchas ganas de que lo escuchéis.
Gràcies sempre Alejandro! ??? Ja és oficial! Canto una cançó al nou disc de l' @alejandrosanz i em
moro de felicitat i d'il.lusió. Ha estat, és i serà un regal per tota la vida. Amb moltes ganes que ho
sentiu! Gràcies sempre Alejandro! . . . #AlejandroSanz #Eldisco #5abril
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A post shared by Judit Neddermann
(https://www.instagram.com/juditneddermann/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading)
(@juditneddermann) on Mar 19, 2019 at 11:22am PDT
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