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Repassem la votació popular
Els grups Nu, Patch i Coriolà encapçalen la classificació provisional
Els tres grups i artistes amb més vots dels internautes podran accedir directament a la quarta
fase, mentre que el jurat del concurs proposarà els altres sis seleccionats. Si els vots del jurat
coincideixen amb els del públic, els següents grups més votats pel públic també es classificaran.

Molt important!
Per tal d'unificar els continguts i els criteris de selecció dels diferents mitjans de comunicació del
Sona 9 -iCat fm, Enderrock, Televisió de Catalunya i la web Sona9.cat- us recordem que els
grups classificats per a les semifinals del Sona 9 no es faran públics fins al dia 26 d'agost
a les 22 hores.
Concerts semifinals
Ja és conceixen les dates dels concerts semifinals, que com és habitual es celebraran durant el
mes de setembre a Figueres, Vic i Barcelona, i on els 9 grups semifinalises faran una actuació de
30 minuts.
Les dates són:
Dissabte 1 de setembre > Festival Acústica de Figueres > Plaça Catalunya
Dijous 13 de setembre > Mercat de Música Viva de Vic > Plaça de la Catedral
Dissabte 22 de setembre > BAM / Mercè > Plaça Joan Coromines
Recordeu que podeu seguir informats de tot el que es passa al Sona 9 a la nostra web, facebook
i twitter, i sobretot al número especial de la revista Enderrock del mes d'agost, dedicat al Sona 9,
amb entrevistes als guanyadors del 2011, reportatges dedicats als grups classificats de la
present edició i un CD exclusiu amb una cançó de cadascun dels participants.
Classificació provisional votació popular
Així està de moment la classificació votació popular, i recordeu que encara podeu votar fins al
diumenge 22 de juliol
01) NU > 345 vots
02) PATCH > 306 vots
03) CORIOLÀ > 237 vots
04) FEM FEM > 206 vots
05) ELS SULFITOS > 197 vots
06) LES ATXES > 131 vots
07) XIU XIU PLÀSTIC > 116 vots
08) MINOVA > 115 vots
09) EMPTY CAGE > 108 vots
10) BIOT > 72 vots
11) IUH > 67 vots
12) LA FURIAMUDA > 44 vots
13) EL FILL DE CAMPOY > 43 vots
14) ÒXID > 41 vots
15) BALANCÍ > 28 vots
16) PACIENT X88 > 24 vots
17) PIJAMA > 16 vots
18) MIQUEL ALLUÉ > 5 vots
http://www.enderrock.cat/sona9/noticia/271/repassem/votacio/popular
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