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Jornades professionals sobre
música als Premis Enderrock de la
Música Balear
El proper dimecres 27 de novembre se celebrarà un cicle amb tres taules rodones
a Can n'Oleo de Palma | Les sessions seran obertes al públic, als músics i al
sector musical

Jornades professionals dels Premis Enderrock de la Música Balear 2019

Coincidint amb els II Premis Enderrock de la Música Balear, la revista Enderrock organitza
conjuntament amb l'Institut Balear de les Indústries Culturals (ICIB) un cicle de tres taules
rodones amb professionals de la indústria musical per posar en comú diferents temes d'interès
per al sector. Les sessions se celebraran el proper dimecres 27 de novembre a Can n'Oleo de
Palma, obertes al públic, als músics i al sector musical.
Taula rodona 1: Creació i mercat en l'escena emergent (17:15h)
Modera: Margalida Mateu, periodista
Participants:
Ana Sancho - adjunta a Produccions Blau
Joan Cabot - responsable de Bubota Discos
Carles Llull - tècnic de l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Palma
Maria Lladó - coordinadora de Música a l'Institut Ramon Llull (IRL)
Montse Portús - directora executiva del Mercat de Música Viva de Vic (MMVV)
Jordi Planagumà - coordinador de les Cases de la Música
Sandra Martínez - adjunta a la direcció artística de la Fira Mediterrània
Llorenç Romera - cantant, guitarrista i compositor de Salvatge Cor
Carme Garí - veu soprano a Voicello
http://www.enderrock.cat/noticia/20240/jornades/professionals/sobre/musica/premis/enderrock/musica/balear
Pàgina 1 de 2

Borja Beneyto - saxofonista a Psaiko Quartet
Taula rodona 2: Música i polítiques de gènere (18:30h)
Modera: Helena Morén Alegret, periodista
Participants:
Carmen Zapata - presidenta de MIM (Mujeres de la Industria de la Música)
Maria Martín - cofundadora de Redbellion Music Production i comunicació de S'Embat
Àngel Pujol - president de Manàngelment Musical
Laia Malo - cantant i lletrista a Jansky
Maria Jaume Martorell - cantautora, guanyadora del Sona 9 2019
Clara Fiol - cantant i membre del trio Marala
Marta Elka - cantautora a Posidònia
Taula rodona 3: Música i mitjans de comunicació (19:45h)
Modera: Gabi Rodas, periodista
Participants:
Joan Trias - assessor musical d'IB3
Margalida Mateu - periodista
Helena Morén - periodista musical
Lluís Gendrau - director editorial del Grup Enderrock i director del Sona9 d'iCat
Tomeu Martí - director d'Ona Mediterrània
Pere Estelrich - periodista musical (Diario de Mallorca, IB3)
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