Dijous 13 d'octubre a les 22:00h

ALCYON
*ACÚSTIC EXPERIMENTAL : ALCANAR

*COCTELERIA XAPLA
Passeig de l ' Ebre, 2

Alcyon és un duo de música acústica experimental, format per Ivan Espasa
i Alícia Arce. Tots dos tenen en comú la idea de crear temes propis i
originals, encara que cadascú té una perspectiva i estil diferent, han
aconseguir treure el seu so propi.
Alícia i Ivan estaven oberts a aprendre diferents estils i a introduir
instruments poc usuals en duos, com el violoncel, la viola de gamba o
la cítara, instruments que combinen amb veus i guitarra donant com a
resultat una música original amb tocs celtes i barrocs. Els dos són
afeccionats a tot tipus d'art, destacant la literatura i el dibuix, de manera
que en Alcyon treballen junts en la composició de lletres i en la creació de
dissenys. La seva música és íntima, càlida i va dirigida a un públic molt
ampli.

*Per més informació, prem sobre els noms i s'obrirà l'enllaç corresponent.

Divendres 14 d'octubre a les 23:00h

B-SOS
*ROCK : ST. CARLES DE LA RÀPITA

*L ' OLIVERA
Plaça de la Cinta

El projecte de B-SOS comença a finals del 2012 on els 5 membres del grup es
reuneix amb la intenció de formar l'actual grup per a passar-s'ho bé amb música de
versions d'altres grups i intentar iniciar un projecte musical propi.
Durant el següent any, el grup anirà evolucionant i començarà a crear les seves pròpies
cançons fins que, el 2014, sortirà a la llum el seu primer treball discogràfic de curta
durada amb cançons de nom propi com "Perdiendo el tiempo" o "Somiant despert".
Actualment, el grup està immers en la preparació del que serà el seu primer treball
discogràfic de llarga durada, on trobarem una gran evolució musical i una versió més
madura del grup. Durant aquests dos anys, el grup ja ha deixat sentir alguna de les
seves noves cançons, com "La voz del tiempo", pels diferents concerts que han fet per
Catalunya i la Comunitat Valenciana.

*Per més informació, prem sobre els noms i s'obrirà l'enllaç corresponent.

Dissabte 15 d'octubre a les 22:30h

NATURAL
*REGGAE : TERRES DE L'EBRE

*LIZARRAN

Teodor González, 26

*LOS BANYS
Pare Cirera, 5

Natural és un grup de reggae nascut a Catalunya l’any 2007, format per músics amb una
àmplia trajectòria que, units per una mateixa passió, es van ajuntar per sadollar les
seves inquietuds tan musicals com vitals.
El projecte neix de les ganes de transmetre i viure les bones vibracions que porta la
música tot parlant de moments, sentiments i vivències. Expressant-se amb naturalitat i
força, música i lletra sempre van de la mà: paraula, poder i so. El missatge de Natural
vol desvincular-se del materialisme on viu aferrada la societat dels nostres temps, fent
una crida per construir un món d’amor, respecte i justícia.
Oferint directes des del 2008, la seua trajectòria els ha portat a actuar a diferents
festivals. També són guanyadors del concurs per a bandes novells Desvirga’t (Sala Cool,
Tortosa), finalistes del concurs 1a Maqueta (Sant Cugat del Vallès) on van gravar el seu
primer senzill “Hoy salió el sol” l’any 2011 i finalistes del concurs EbreMusik 2015.

*Per més informació, prem sobre els noms i s'obrirà l'enllaç corresponent.

Dissabte 15 d'octubre a les 23:30h

ANIMALÍSTIC
*ROCK INQUIET : ULLDECONA

*SANCHO

Avinguda Catalunya, 23

*LO TEMPLAT

Avinguda Catalunya, 27

*EL CELLER

Avinguda Catalunya, 32
Animalístic, un grup de rock inquiet que no és limita a reproduir clitxers i busca nous
camins per on moure's i fer créixer la seva música. Funk, reggae, punk, metall,
psicodèlia... Una paleta sonora variada, plena d'influències que quan és fonen
produeixen una música viva,fresca, directa, amb ganes d'ésser escoltada.
Les lletres parlen de l'individu i la societat des de diferents punts de vista. N'hi ha de
crítiques, altres son reflexives, algunes s'apropen a la poesia o fan servir el sentit de
l'humor per descriure situacions i personatges.

*Per més informació, prem sobre els noms i s'obrirà l'enllaç corresponent.

Diumenge 16 d'octubre a les 20:30h

DANIEL SÀEZ
*CANÇÓ D'AUTOR : AMPOSTA

*BOTÀNIC

Teodor González, 38
Vist des del fangar és el cinquè treball de Daniel Sàez (Barcelona,1975). Un treball
d’inspiració deltaica. Fets i parla, músiques, versos i referències literàries ebrenques són
els ingredients de les seves cançons.
Vist des del fangar va començar a gestar-se al poble de Balada, al bell mig
del Delta. Aquesta és la creació de tall més folk d‘aquest músic errant què, per a
composar aquest nou repertori, ha fixat la seva residència a Amposta.
Al directe compta amb la col•laboració de l’escenògrafa i artista visual Maria Pons
Calvet a qui ha musicat les accions: "Quan tu eres petita i jo era gran" (2014)
"Visitacions" (2015) Discografia fins el moment: "Fabrica" (2007), "Virivium" (2009), "a
la Taverna" (2011), "Deixa-ho córrer" i "Mala bèstia! poemes de Jordi Pope"(2013).

*Per més informació, prem sobre els noms i s'obrirà l'enllaç corresponent.

Dijous 20 d'octubre a les 22:00h

RAMPAIRE
*POP D'AUTOR : AMPOSTA

*PAIOLET

Rambla Felip Pedrell, 56
Rampaire és un topònim que designa d'una zona del Delta de l'Ebre on, des de
generacions, la seva família ha conreat uns arrossars. Ara també és lo nom que adopta
quan es dedica a conrear cançons amb la seva vella guitarra.
Aquest menut projecte musical va iniciar el seu recorregut amb la publicació a
Bandcamp de l’EP SOL (autoeditat, 2015) i, fins ara, s'ha portat a les semifinals del 17è
Concurs de Cantautors d'Horta-Guinardó (2015) i a la fase final del 37è i 38è Concurs de
Cançó de Salitja, edicions de 2015 i 2016.

*Per més informació, prem sobre els noms i s'obrirà l'enllaç corresponent.

Divendres 21 d'octubre a les 22:00h

BULKAK
*MESTISSATGE : TERRES DE L'EBRE

*LO SAFAREIG
Passeig de Ribera, 17

Tot va començar un estiu en què dos joves van començar a tocar cançons de Green Day,
amb una guitarra de blues i una bateria que no era seva. En aquest moment va
començar la creació BulKak, tot i que no ho sabien. A poc a poc altres músics de més o
menys nivell van anar ajuntant-se uns amb altres fins que al final es va formar la
banda tal com la coneixem avui i amb un nom totalment apropiat...
Són una banda de Mestissatge entre Ska, Funk, Rock i Reagge en la qual
no s'identifiquem amb ningú, ja que tots tenen Influències molt diferents, que posen en
comunió en les seves produccions, amb ganes d'animar i de festa. Això és una cosa que
neix en el cor de tots.

*Per més informació, prem sobre els noms i s'obrirà l'enllaç corresponent.

Dissabte 22 d'octubre a les 23:00h

EL MAFIO
*RUMPA POP : TORTOSA

PLAÇA BARCELONA
El Mafio és un grup de rumba / pop amb les seves arrels a les Terres de l'Ebre . Es va
crear al 2013 en format acústic i encara que al principi estava compost per tres
membres: veu, guitarra i teclat, actualment es conforma de tota una banda composta
per 6 músics principals més col•laboracions.
La finalitat inicia del Mafio és fer gaudir i vibrar a la gent amb una rumba molt alegre i
personalitzada conformant un concert ple de temes propis i versions adaptades, al seu
ja conegut so, dels grups més influents de la rumba de l'estat espanyol, com Estopa,
Melendi, el Barrio ... Després de mesos de treball, van presentar el seu primer treball
discogràfic, que consta de dotze temes propis, dels quals es podrà gaudir d'unes lletres
profundes, col•laboracions de luxe i d'un ritme "Mafio" que esperen que resulti molt
especial.

*Per més informació, prem sobre els noms i s'obrirà l'enllaç corresponent.

Dissabte 22 d'octubre a les 00:30h

MAZONI
*POP-ROCK INDEPENDENT

PLAÇA BARCELONA
La gira de concerts de *Menú Stereo, el programa de música indie que s’emet a

fa parada a Tortosa amb Mazoni. Sota aquest pseudònim musical trobem a Jaume Plà
(la Bisbal d’Empordà, 1977), cantautor i productor musical català.
Va formar el seu primer grup als 13 anys, junt amb Carles Sanjosé (Sanjosex), i més tard
va ser cantant de Holland Park, amb qui va publicar els discos Welcome to Holland
Park (Bankrobber, 2002) i Things were easier when we played music (Bankrobber,
2004). Va abandonar la formació l'any 2004 per començar la seva carrera en solitari.
El seu primer disc sota el nom de Mazoni va ser 7 songs for a sleepless night
(Bankrobber, 2004), íntegrament cantat en anglès. L'any 2006 presenta Esgarrapada,
11 noves cançons cantades en català entre les quals va destacar el senzill No tinc
temps.

*Per més informació, prem sobre els noms i s'obrirà l'enllaç corresponent.
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