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El grup Blaumut, en una imatge promocional.

Dissabte 29 de setembre de 2018

Música

Concert de Blaumut

"Equilibri"

Després dels èxits obtinguts amb El turista i El primer arbre del bosc, Blaumut
presenta el seu tercer disc d’estudi, Equilibri, produït per Marc Parrot i editat per
Música Global. Aquestes 13 cançons són un pas més en la carrera d’un grup que ha
aconseguit donar vida a un univers propi i recognoscible marcat per lletres
emotives, de forta càrrega evocadora, i una música elegant pop-folk impregnada de
tocs clàssics. Amb arranjaments de corda més acurats i sofisticats, a cops èpics i
simfònics, balades i apunts d'electrònica, Blaumut mostren un so més contundent.
Això sí, les seves lletres segueixen mostrant optimisme, imaginació, calma i imatges
poètiques que sorgeixen de la ploma del seu cantant i compositor, Xavi de la Iglesia.

El grup ha realitzat més de 230 concerts, i ha guanyat els premis més prestigiosos de
la música en català, com el Premi Enderrock 2016 a l’artista de l’any. A més,
compta amb dos dels videoclips més visionats de la història de la música catalana,
“Pa amb oli i sal” i “Bicicletes”, amb 2.700.000 i 1.560.000 reproduccions,
respectivament.

Guitarra acústica, clàssica, elèctrica i programacions

Xavi de la Iglesia

Violí i programacions

Vassil Lambrinov

Violoncel

Oriol Aymat

Bateria, percussions i veus

Manel Pedrós

Contrabaix, baix elèctric i sintetitzador

Manuel Krapovickas

Compra d’entrades i abonaments:

file:///


Horari | 20:30

Preu | 15 €; 12 € menors 25 anys, majors 65 anys o per compra anticipada a través
www.auditoricastellar.cat. 10 €/entrada a partir de 10 entrades.

Destinataris | Públic general

Organitza | Ajuntament

Programa | Temporada de teatre i música setembre-desembre 2018

Auditori Miquel Pont

Pl. del Mercat, s/n
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