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Concert gratuït del Sona 9 a Girona
Nyandú, The Mamzelles i Bremen actuen aquest divendres 8 de juny a l'Auditori
Josep Viader de la Casa de Cultura
L'auditori Josep Viader de la Casa de Cultura de Girona serà l'escenari d'aquest triple concert que
reviurà la gran final del 2011. La festa del Sona 9 començarà a les 20 h i amb entrada gratuïta, prèvia
reserva d'entrades al correu electrònic entrades@casadecultura.org.

Els finalistes del Sona 9 2011 oferiran un concert molt especial el divendres 8 de juny a la Casa
de Cultura de Girona. Nyandú, The Mamzelles i Bremen reviuran la final però en un ambient
ben diferent i més relaxat. Aquest directe exclusiu i gratuït servirà per donar a conèixer de primera
mà com sonen els nous temes dels tres grups, ja que aniran a Girona amb els deures fets i amb
els seus respectius discos gravats.
Els guanyadors del 2011, Nyandú, fa pocs dies que han acabat de gravar els seu primer disc
als estudis Musiclan d'Avinyonet de Puigventós amb la producció de Valen Nieto (Raydibaum,
Glissando*). El treball sortirà el mes de setembre, i el presentaran en exclusica al Mercat de
Música Viva de Vic.

Per la seva part les nostres estimades i esbojarrades The Mamzelles ja tenen al mercat el seu
primer disc, Que se desnude otra (DiscMedi). Aquest manual de bones vibracions ha estat produït
per Miqui Puig i sorprendrà a tothom per la seva qualitat musical.

I pel que fa a Bremen, els barcelonins estan concentrats als estudis Cansons d'Arnau Vallvé,
bateria de Manel, per enllestir la seva primera referència, que es publicarà aquesta tardor.
Aquest concert és gratuït. Podeu fer les reserves (5 invitacions per persona) al correu electrònic
entrades@casadecultura.org. Les entrades s'hauran de recollir a la Casa de Cultura 30 minuts
abans de l'inici del concert.
El pop-folk, el rock i el cabaret pop es presentaran en exclusiva a Girona, en un concert amb el
segell del Sona 9. No us ho perdeu!

http://www.enderrock.cat/sona9/noticia/258/concert/gratuit/sona/girona
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