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MABEL FLORES

NOU DISC - 2021

Mestissatge enèrgic, catàrquic i llibertari

Gaudir del directe d'aquest sextet és infinitament millor que les paraules. Sens dubte, una
de les frontwomans més destacables del panorama mestís actual, cridada a ocupar un lloc
preferent. La seva posada en escena enèrgica i propera i l'enorme capacitat d'emocionar
són els ingredients que fan que connecti de immediat amb el públic provocant un impacte
peculiar en qui ho viu de prop (en son una evidència les llargues cues de persones que
s'apropen a la paradeta de merxandatge per agraïr i compartir amb la cantant la complicitat
viscuda després de cada concert).
Amb una potent producció musical i escènica i una armonia perfecta de veus, percusió,
cordes i vents, col·loquen el pop, els ritmes llatins i la cançó d'autor en un altra dimensió. El
seu directe va creixent fins a arribar a un clímax demolidor, festiu i vitalista que ha
conquistat els més de 200 escenaris que suma a la seva trajectòria. La terrassenca porta
sobre l'escenari un missatge alegre, enginyós i encoratjador que abraça l'ànima, inspira i
arrela al cor de qui l'escolta.
Amb un debut discogràfic al 2018, ha estat nominada pels Premis Enderrock (2022),
semifinalista al Sona9 (2019) i guanyadora del Santako Sound com a millor banda de
Barcelona (2019). El seu segon àlbum "Meraki" (Kasba Music, 2021) ha sigut nominat com a
millor àlbum per Muzikalia (2021) i com a millor disc de música d'arrel pels Premios MIN
(2022). El Consell Comarcal del Bages va confiar-li la composició de la cançó-manifest per la
campanya de prevenció d'agressions sexistes.

+ 6.700 seguidors
+ 3.100 seguidors
+ 6.000 oients
+ 1.500 subscriptors
mabelflores.com

Videoclip
"Mujer incendio"

CATÀLEG 2021-2022

Directe (en acústic)
Furia Fest

+ informació

Live session
"Canciones en pijama"

Videoclip
"Com els ocells"

LA 7ª TRASTADA

NOU DIRECTE - 2022

Rumba fusió apta per a tots els públics

La Séptima Trastada neix el 2015 a Vilanova del Camí, un poble obrer on la població
destaca per tenir arrels de diferents parts de la península, amb el conseqüent resultat: un
grup de rumba-fusió que barreja el “desparpajo” del sud amb la " rauxa" catalana i el
flamenc de conservatori amb els palmells de la placeta.
Una identitat sonora clarament mestissa, amb orígens del folklore andalús i arranjaments
d'una varietat d'estils molt àmplia, que donen com a resultat una festa mestissa i xarnega
on tothom és benvingut.
Després de la gran acollida del seu primer single "Pa' que el sol se caiga", amb més de
100K reproduccions, han recorregut festes majors i festivals de Catalunya, Andalusia,
Madrid i Balears demostrant que el seu potencial és el directe.
Tot i el punt d'inflexió que va suposar l'esclat de la pandèmia, durant el 2021 renoven la
seva imatge, publiquen 4 singles i tornen als escenaris amb diversos Sold Out's, més forts
que mai i reafirmant-se com a referents de la rumba-fusió catalana.
Aquest 2022 estrenen nou directe i noves cançons garantint, com sempre, fer ballar a tota
la plaça.

+ 3.800 seguidors
+ 3.500 seguidors
+ 400 oients
+ 1.000 subscriptors
laseptimatrastada.com

Videoclip
"Labios caramelizados"

CATÀLEG 2021-2022

Videoclip
"Se te ha pasao la vida"

+ informació

Videoclip
"Pa' que el sol se caiga"

THE GOLIARDS

COLLECTIVE

VERSIONS

Ritmes jamaicans perillosament ballables
Aquesta banda neix el 2018 a Barcelona, frut de la voluntat d'un grup d'alumnes del grau
superior de música de crear una banda amb repertori jazzsístic, però posant al centre
ritmes sincopats jamaicans, com el reggae, el rocksteady i l'ska .
A l'escenari destil·len l'ambient de les postals ídiliques caribenyes amb ritmes i vestuaris
tropicals i un repertori que va des de The Skatalites, fins a Madonna, passant per Sonny
Rollins o Xavier Cugat.
Van debutar als escenaris el 2018 actuant al Festival de Jazz i al Festival Dixieland de
Tarragona, i des de llavors han portat el seu directe per festivals com el Blackcelona, el
Mercat de Música Viva de Vic, el Festival MUR a Mallorca o a les festes de la Mercè, a
Barcelona
El 2021 presenten el seu segon treball discogràfic “Stay At The Parrot” (Skapulari Records,
2021), un disc desenfadat i fresc amb la col·laboració de luxe de Magalí Datzira (cantant i
contrabaixista catalana de renom).
The Goliards Collective combinen un brevatge amb regust tropical que vessa rauxa i ritme,
amb un show carregat de vitalisme i positivisme que encomana ràpidament.

+ 1.000 seguidors
+ 300 seguidors
+ 100 oients
+ 200 subscriptors

Live session
"Take the Ska Train"

CATÀLEG 2021-2022

Directe
Concert "La Mercè" 2021

+ informació

Live session
"Like a Virgin"

LA GANGA CALÉ

NOU DISC - 2020

Mestissatge apoteòsic i desenfrenat

Afincats a Madrid i unes ganes desbordants de trencar fronteres, des de fa una dècada
fan volar el seu repertori multicultural i cosmopolita pels principals escenaris i festivals del
panorama musical estatal i europeu. Exhibeixen sense complexes un directe apoteòsic i
desinhibit a ritme de salsa, funk o reggae que esdevé un gran èxit concert rere concert.
Al 2015 publiquen el seu primer àlbum "Cosquillas de azotea" (autoeditat) i comencen a
girar per Espanya. Amb la publicació al 2019 de "Veneo de Libélula", amb el featuring de
María Peláe, aposten inequívocament per la internacionalització de la banda estrenant
gira Europea al Sziget Festival de Budapest i traspassant fronteres fins a Mèxic.
Des de 2020 estan rodant el seu segon treball discogràfic “Jungla Magnètica” (Calaverita
Records, 2020), en el qual hi apareixen col·laboracions tan reconegudes com La Pegatina,
Eskorzo o Ska-P. Aquest àlbum va suposar una renovació del seu repertori, tot i que sense
perdre el caràcter mestís i vitalista que els caracteritza.
Una formació eminentment de directe amb cançons amb ànima pròpia que no deixen
indiferent a ningú i auguren un gran èxit que està per arribar.

+ 4.000 seguidors
+ 2.500 seguidors
+ 13.00 oients
+ 1.300 subscriptors
lagangacale.com

Videoclip
"Mañana ya veremos"

CATÀLEG 2021-2022

Directe
Sziget Festival

+ informació

Videoclip
"Sigue buscando"
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