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El Sona9 anuncia els grups
seleccionats per a la fase preliminar
Els 18 artistes d'aquesta primera fase actuaran a Barcelona, Palma o València

Sona9 | Carles Rodríguez

Prop d'un centenar de bandes catalanes, 14 de valencianes i 9 de balears, amb la participació
d'un 35% de dones i grups mixtos, configuren el mapa de participació de la XIX edició del Sona9, la
plataforma de grups emergents en català.
Els 18 grups i solistes classificats i que actuaran als concerts preliminars de Barcelona, Palma i
València són, per Catalunya: Entelequia (Premià de Mar/ rap), Fok (Girona / rap alternatiu), Grup
de Reforç (Vilassar de Mar / pop), Joina (Figueres / rap), Keila Elm (Girona / folk-pop), Koalanú
(Figueres / reggae-rock), Mabel Flores (Terrassa / fusió), Pinan 450F (Santa Maria de
Palautordera / afro rap), Relat (Tortellà / dub-reggae), The Tyets (Mataró / trap), Urpa (Barcelona /
pop-rock) i Zesc (Montornès del Vallès / pop).
Per les Illes Balears s'han classificat: Amulet (Santa Maria del Camí / folk-rock), Maria Jaume
Martorell (Lloret de Vitalegre / Cançó d?autor) i Telepredicadors (Palma / pop-rock). I per la
Comunitat Valenciana els grups que passen a la següent fase són: Daniel Rosell (Picassent / pop
d'autor), Joe Pask (Alcoi / pop-rock) i L'Últim Europeu (Catadau / pop).
Concerts preliminars a Barcelona, Palma i València
Durant el mesos de maig i juny, els 18 artistes catalans, valencians i balears seleccionats hauran
de fer una actuació de 20 minuts davant el públic i el jurat especialitzat els dies 6, 8, 14 i 15 de
maig a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona, i divendres 31 al Teatre Municipal Xesc
Forteza de Palma. Finalment es tancaran els concerts preliminars el 6 de juny al Wah Wah Club
de València.
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A cadascun dels 6 concerts el vot del públic assistent triarà un grup o solista, que passarà
directament a les semifinals, mentre que el jurat escollirà els 6 artistes restants. D'aquesta
manera, s'elegiran els 12 semifinalistes del Sona9 2019 que actuaran en directe en els concerts
semifinals durant el mes de setembre al festival Acústica de Figueres, el Mercat de Música Viva
de Vic, les Festes de Santa Tecla de Tarragona i el BAM de Barcelona.
CONCERTS PRELIMINARS SONA9 2019
Barcelona, Antiga Fàbrica Estrella Damm
Dilluns 6 de maig · 20.00 h
? Grup de Reforç (pop, Vilassar de Mar)
? Urpa (pop-rock, BCN)
? Zesc (pop, Montornès del Vallès)
Demana la teva invitació aquí
(http://www.enderrock.cat/noticia/19245/formulari/sona9/2019/fase/preliminar) .
Dimecres 8 de maig · 20.00 h
? Entelequia (rap, Premià de Mar)
? The Tyets (trap, Mataró)
? Pinan 450F (afro rap, Santa Maria de Palautordera)
Demana la teva invitació aquí
(http://www.enderrock.cat/noticia/19251/formulari/sona9/2019/fase/preliminar) .
Dimarts 14 de maig · 20.00 h
? Koalanú (reggae-rock, Figueres)
? Relat (reggae dub, Tortellà)
? Fok (rap alternatiu, Girona)
Demana la teva invitació aquí
(http://www.enderrock.cat/noticia/19252/formulari/sona9/2019/fase/preliminar) .
Dimecres 15 de maig · 20.00 h
? Keila Elm (folk - pop, Girona)
? Mabel Flores (fusió, Terrassa)
? Joina (rap, Figueres)
Demana la teva invitació aquí
(http://www.enderrock.cat/noticia/19253/formulari/sona9/2019/fase/preliminar) .
Palma, Teatre Municipal Xesc Forteza
Divendres 31 de maig · 20.30 h
? Maria Jaume Martorell (folk-pop, Lloret de Vistalegre)
? Amulet (folk-rock, Santa Maria del Camí)
? Telepredicadors (pop, Palma)
València, Wah Wah Club
Dijous 6 de juny · 22.30 h
? Daniel Rosell (pop-folk, Picassent)
? L'Últim Europeu (pop, Catadau)
? Joe Pask (pop-rock, Alcoi)
Les invitacions per als concerts de Palma i València es podran demanar a partir del dilluns 13 de
maig.
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