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Avui s'entreguen els Premis
Enderrock 2010
A les 21 h. a la Sala Bikini es celebrarà la Nit dels Premis Enderrock 2010, els guardons anuals
atorgats als millors grups, discos i cançons de la música catalana, presentat per DJ Phil Musical
(Òscar Dalmau). Entregaran els premis personatges populars i reconeguts com Xavi Coral, Pere
Mas, Araceli Segarra i molts més. Entre els guanyadors i els concerts en directe hi ha Els Amics
de les Arts, Mazoni, Gerard Quintana, The Pepper Pots, La Pegatina, Cesk Freixas i Anna Roig i
l'Ombre de Ton Chien.La Nit Enderrock es transmetrà en directe amb un streaming d'àudio i imatge
a través del canal www.icatfm.catPREMIS ENDERROCK 2010Premis Enderrock 2010 segons la
votació de la crítica:?Millor artista de l'any: Quimi Portet (Viatge a Montserrat)?Millor disc de l'any i
millor disc de cançó d'autor: Els Amics de les Arts (Bed & Breakfast)?Millor disc de pop-rock:
Mazoni (Eufòria 5 - Esperança 0)?Millor disc de folk: Pep Gimeno 'Botifarra' (Te'n cantaré més de
mil)?Millor disc català en altres llengües: The Pepper Pots (Now!)Premis Enderrock 2010 segons la
votació popular:POP-ROCK?Millor grup: La Pegatina ?Millor disc: At Versaris (A cada
passa)?Millor directe: Manel ?Millor cançó: Whiskyn's (?Vitralls?)CANÇÓ D'AUTOR?Millor artista:
Cesk Freixas?Millor disc: Gerard Quintana (Deterratenterrat)?Millor directe: Els Amics de les Arts
?Millor cançó: Els Amics de les Arts (?L'home que treballa fent de gos?)FOLK I NOVES
MÚSIQUES?Millor grup: Pep Gimeno 'Botifarra'
?Millor disc: Pep Gimeno
'Botifarra' (Te'n cantaré més de mil)?Millor directe: Al Tall?Millor cançó: Pep Gimeno 'Botifarra'
(?Cant de batre?)JAZZ (Premis de la revista Jaç)?Millor disc per la crítica: Agustí Fernàndez (Un
llamp que no s'acaba mai)?Millor disc per votació popular: Víctor De Diego (Evolution)?Millor
artista: Guillermo Klein & Girona Jazz Project ?Millor nova proposta: Sant Andreu Jazz Project
?Millor disc internacional: Abdullah Ibrahim & WDR Big Band Cologne (Bombella)ALTRES
CATEGORIES?Millor grup català en altres llengües: Love of Lesbian?Millor grup revelació: Els
Amics de les Arts?Millor DVD: Lax'n'Busto (Lax'n'Busto a l'Apolo)?Millor lletra de cançó: Els Amics
de les Arts (?L'home que treballa fent de gos?)?Millor disseny de portada: Els Amics de les Arts
(Bed & Breakfast)?Millor web: www.lapegatina.com?Millor sala de concerts: Apolo + La [2]
(Barcelona)?Millor videoclip: Anna Roig i L'Ombre de Ton Chien (?Je t'aime?)
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