General | | Actualitzat el 16/07/2012 a les 08:00

Vota el teu grup preferit del Sona 9!
La final del concurs se celebrarà el 13 de novembre a la sala Apolo de Barcelona
La votació popular ha d'escollir 3 grups i el jurat els 6, i aquests 9 passaran a la següent fase del
Sona 9, on hauran d'actuar en directe a l'Acústica de Figueres, el Mercat de Música Viva de
Vic i el BAM de Barcelona. La votació popular es tancarà el proper diumenge 22 de juliol.

Ja has votat? Fins al proper diumenge 22 de juliol està oberta la votació perquè triïs entre les 18
bandes quines vols que passin a la propera fase i actuïn en directe al setembre en algun dels
tres grans festivals que col·laboren amb el concurs. Per votar només t'has de registrar i dir la
teva a l'enquesta del web del Sona 9.
Els 9 grups seleccionats per a la tercera fase del Sona 9 hauran de fer un seguit de proves,
entre les quals versionar una cançó d'un altre artista i musicar un poema d'un autor novell proposat
per l'organització. Aquestes proves s'hauran d'interpretar en directe als concerts semifinals del
Sona 9, que tindran lloc durant el mes de setembre a l'Acústica de Figueres (dia 1), el Mercat
de Música Viva de Vic (dia 13) i el festival BAM de les Festes de la Mercè de Barcelona (dia
22).
Podeu seguir el calendari del concurs a través de l'agenda del web Sona 9.
La gran final en directe
La gran final de l'edició del 2012 se celebrarà el dimarts 13 de novembre a partir de les 20 h a la
sala Apolo de Barcelona. A la cita, els tres grups que hi hagin arribat hauran de demostrar la
seva posada a escena. A més dels tres finalistes, durant la nit (i mentre el jurat deliveri) es podrà
sentir en directe l'actuació dels guanyadors del Premi Sona 9 2011, Nyandú, i les guanyadores
del Premi Joventut, The Mamzelles. Podreu trobar l'esdeveniment a Facebook.
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