Resultat del concurs Ebre Musik Ciutat de Tortosa 2007
El concurs Ebre Musik celebrat a la Sala Cool de Tortosa i que es va realitzar del 19
d’octubre al 2 de desembre de 2007, durant tots els divendres nit i diumenges tardes, a la
ciutat de Tortosa, i que fou organitzat per l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Tortosa.
Els 12 participants:
1. B.INSANE
2. ERM
3. MAIN ROAD
4. MR. PEZ
5. NEMESIS
6. OUR SENTENCE
7. RÄDIOESPECTRÄ
8. SPY LIGHT
9. THE MIRROR EYED DOLL
10. TUMBUCTÚ
11. TXIPIAITE
12. VIETNAM
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Als 12 grups que han participat en aquesta sisena edició, els podreu trobar
properament en un CD recopilatori, que es distribuirà a les discogràfiques
catalanes, ajuntaments del territori, ràdios i cases de disc, amb l’objectiu de
promocionar-los i donar-los a conèixer en tots els àmbits del panorama musical.
Els guanyadors de l’Ebre Músik 2007:
Primer classificat:TUMBUCTÚ. El premi consisteix en la dotació econòmica de 2.000
euros, la gravació d’un videoclip (gentilesa de l’empresa MINIFILMS) i la promoció del
grup per les terres de l’ebre durant l’any 2008 (gentilesa de l’empresa ACADÈMIC).
TUMBUCTÚ. Procedència: Tarragona.
Nou músics procedents de Catalunya i
Argentina es fusionen sense complexos creant
un mestissatge musical ple de color i energia,
fent dels seus directes una autèntica festa on
fins i tot els més mandrosos es posarien a
ballar. Els seus inicis es remunten a finals del
2002, però no és fins al setembre del 2003 que
no comença l’aventura a dalt dels escenaris, i a
poc a poc es van consolidant com un dels grups
revelació de Tarragona al mateix temps que
guanyen el concurs de maquetes D.O
Tarragona 2006 i el Baix Gaià sound 2007.

Segon Classificat: THE MIRROR EYED DOLL. El premi consisteix en la dotació
econòmica de 900 euros.
THE MIRROR EYED DOLL: Procedència: Reus. A finals de 2004 comença a
funcionar THE MIRROR EYED DOLL a la ciutat de
Reus (Tarragona). Membres de diverses
formacions, per iniciativa de David Valera,
coincideixen en aquest projecte i aporten els
ingredients necessaris perquè el grup es posicioni
en un rock potent però també amb tocs melòdics.
Després de més d’una vintena de concerts, el grup
arriba a l’EBRE MUSIK ’07 amb una mostra dels
temes que s’inclouran properament en un exclusiu
CD dissenyat per la prestigiosa il·lustradora
valenciana Victoria Francés (Planeta).

Tercer Classificat: MAIN ROAD. El premi consisteix en la dotació econòmica de
600 euros.
MAIN ROAD: Procedència: Reus. MAIN ROAD és un projecte que neix l’any 2001
en un garatge als afores de Reus. Tot i les
variacions que el pas del temps ha provocat en la
formació de la banda, aquesta sempre ha estat
sota el patró del pop-rock d’origen britànic, com es
pot veure en les seves gravacions Breakdown
(2002), Fused (2003), i Untitled (2006). En
l’actualitat el grup és troba en un procés de
renovació progressiu en tots els sentits, sense
deixar de banda les actuacions i les participacions
en diversos concursos, com l’Ebre Musik i el
Concurs de Música de Reus (3r lloc).

