Resultat del concurs Ebre Musik Ciutat de Tortosa ‘11
El concurs Ebre Musik celebrat a la ciutat de Tortosa i que es va realitzar del 30 de
setembre al 2 de desembre de 2011, durant tots els divendres nit i algun dissabte nit,
i que fou organitzat per la Unitat de Joventut de l’Ajuntament de Tortosa, ja te
guanyadors....

Els guanyadors de l’Ebre Musik 2011
Primer classificat: ALBERT I LA BANDA DELS 13. El premi consisteix en la
dotació econòmica de 2.000 euros.

ALBERT I LA BANDA DELS 13. Procedència: Sant Carles de la Ràpita
A l’any 2005 Kike Pellicer com Albert Reverter
decideixen intentar tirar endavant la idea de
tornar a tocar junts, però el dilema és ben clar:
després de 13 anys, tot ha canviat per a ells.
Durant tots aquests anys però, l'Albert ha anat
composant temes propis signant música i lletra i
ha gravat en el petit estudi de casa 2 cd's amb
alguns d'aquests temes... i són justament
aquests dos treballs els que donen peu al
repertori actual “d'Albert i la banda dels 13". En
les lletres es pot escoltar el pas inexorable del
temps vist amb ironia, la maduració personal d'adolescents a pares o inclús la crítica, de
vegades fina, de vegades sarcàstica a aspectes i gent de la societat que ens envolta. En
l'univers d'Albert i la banda dels 13, cada cançó explica una història que mereix ser contada
des de la sensibilitat i/o la contundència d'un autor preocupat per allò que l'envolta i una
banda que uneix les seves forces per adornar i emfatitzar tots aquests aspectes tant
musicals com de principis. http://www.myspace.com/albertilabandadels13

Segon classificat: KILL ME LATER. El premi consisteix en la dotació
econòmica de 900 euros.
KILL ME LATER, Procedència: El Vendrell.
Junts des de maig de 2006, són cinc personatges que han anat voltant
de grup en grup fins que I'amistat i la música els ha unit. En aquest
temps han aconseguit coses que no es podien imaginar, com guanyar
el premi al millor grup de Catalunya al Xlll Concurs de Música de
Badalona 2011 i el premi al millor grup del Baix Penedés al concurs
Track 2011 (El Vendrell). A principis de 2011, publiquem el que és el
primer LP, Masferplan, un disc gravat als estudis de La Casamurada
de Banyeres del Penedés amb Jesús Rovira (baixista Lax'n'Busto).

http://www.myspace.com/thekillmelater

Tercer classificat: MR. PEZ El premi consisteix en la dotació econòmica de
600 euros.
MR. PEZ: Procedència: El Vendrell
Mr. Pez és un grup de rock que neix l’any 2005 al
Vendrell (Tarragona) i que destaca pel seu vigor, entrega
i contundència a l’escenari. La formació ha trepitjat els
escenaris de sales emblemàtiques. La banda es va
proclamar guanyadora del concurs de música Track 09,
fet que els va permetre fer una gravació de deu temes i
l’enregistrament d’un videoclip. El grup segueix el camí
de formacions com Burning, Leño o Loquillo entre altres,
influències a les quals afegeixen un toc de rock anglosaxó proper a Rory Gallagher i Thin
Lizzy. En definitiva, rock de qualitat i molta actitud en cada actuació.

http://www.myspace.com/mrpezrock

PREMI PUA EBRE MUSIK 2011:
Al millor grup de les Terres de l’Ebre: ALBERT I LA BANDA DELS 13. El
premi consisteix amb 5 actuacions amb una remuneració de 300€ per actuació
a celebrar durant l’any 2012 als pobles de Xerta, Aldea, Tivissa, Sant Carles
de la Ràpita i Roquetes.

