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Joina, Maria Jaume Martorell i Urpa,
finalistes de la 19a edició del Sona9
Dimecres 20 de novembre gran final en directe a la sala Luz de Gas de
Barcelona
Joina, Maria Jaume Martorell i Urpa són els finalistes del XIX Sona9. La final se celebrarà el 20 de
novembre a la sala Luz de Gas de Barcelona. Les invitacions per assistir a la final del Sona9 es
poden aconseguir aquí.

Joina, Maria Jaume Martorell i Urpa són els artistes que han sobreviscut a la gincama musical del
Sona9 superant amb bona nota totes les fases del concurs, i estaran a la gran final del 20 de
novembre. L'Últim Europeu i Relat, malauradament, han quedat a les portes de la final tot i haver
fet un gran concurs.
En les darreres proves del Sona9 els grups van realitzar un concert acústic a iCat i també la
gravació d'una cançó original a Bucbonera Studios de Caldes de Montbui, amb la producció i
assessorament del guitarrista Jordi Bastida (Els Pets, Trau, Carlos Sadness) i la supervisió
tècnica de Tomàs Robisco.
A la final Sona9 del 20 de novembre a la sala Luz de Gas també actuarà Sandra Bautista,
guanyadora de l'edició del 2018, que presentarà les cançons del seu disc Trapezista (Satélite K,
2019).
El nom del grup guanyador del Sona9 es farà públic durant l'entrega de premis, que es realitzarà
quan s'acabin totes les actuacions i a la part final de la gala. El programa Sona9 d'iCat transmetrà
la final en directe i donarà a conèixer el guanyador del Sona9 2019.
Les invitacions per assistir a la final es poden aconseguir a través del següent formulari
.
Després de la final del concurs es donaran a conèixer els cinc premis:
1) PREMI SONA9
S'atorgarà al millor grup del concurs segons la votació del jurat, i consta de:
· Enregistrament i edició d'un disc amb la direcció d'un productor professional.
· Campanya de publicitat a Televisió de Catalunya, Catalunya Ràdio i la revista Enderrock.
· Concerts promocionals a l'Acústica de Figueres, el Mercat de Música Viva de Vic i el
BioRitme, entre altres festivals.
2) PREMI JOVENTUT
S'atorgarà al segon classificat segons la votació del jurat, i consta de:
· Enregistrament d'un EP amb 4 cançons a Bucbonera Studios i edició digital del disc.
· Minigira de 3 concerts promocionals per diferents festivals de Catalunya.
3) PREMI ÈXIT
S'atorgarà al tercer classificat de la final del Sona9, i consta de:
· Enregistrament d'un single amb dues cançons a Bucbonera Studios i edició digital del disc.
4) PREMI PER VOTACIÓ POPULAR
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El premi Popular del Sona9 s'atorgarà al grup finalista amb més vots del públic i consta de:
· 1.000 € en material musical.
· Premi especial de la plataforma de mocromecenatge Verkami al grup guanyador de la Votació
Popular que consistirà en:
- Descompte del 100% sobre els serveis de Verkami.
- Comunicació dedicada a la campanya en tots els canals de difusió de Verkami.
5) PREMI CASES DE LA MÚSICA
S'atorgarà al grup amb més projecció seleccionat entre els classificats de la fase preliminar,
segons la tria dels professionals de les Cases de la Música de Catalunya, i que consta de:
- Programa de tutoria/coaching anomenat Incubadora Musical, amb diferents packs d'accions
que tenen l'objectiu d'ajudar el grup o solista a fer un salt qualitatiu en la seva carrera musical. El
premi inclou producció, gravació, gestió, assessorament, seguiment de la carrera musical del grup i
ajut a la creació.

http://www.enderrock.cat/sona9/noticia/934/joina/maria/jaume/martorell/urpa/finalistes/19a/edicio/sona9
Pàgina 2 de 2

