Resultat del concurs Ebre Musik Ciutat de Tortosa ‘08
El concurs Ebre Musik celebrat a la Sala Cool de Tortosa i que es va realitzar del
26 de setembre al 28 de novembre de 2008, durant tots els divendres nit, a la
ciutat de Tortosa, i que fou organitzat per l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de
Tortosa.

Els 12 participants:
1. FEBRERO

Pop indie

de Tarragona

2. INMOONERE

Rock metal

de Reus

3. LA TROUPE

Pop rock

de Tortosa

4. MAIN ROAD

Pop rock

de Reus

5. MAHOGO

Reggae

d’Alcanar

6. MIGHTY TOXIC BOY

Pop rock

de Tarragona

7. PLOU COM MAI

Pop rock

de Llorenç Penedès

8. SUMUM KRATER

Heavy rock

de Tarragona

9. THE MIRROR EYED DOLL Metal

de Reus

10. UNLOGIC

Rock alternatiu de Valls

11. VENUS DIABLO

Metal rock

de Tarragona

12. XEIC.

Ska rural

de Rasquera

Als 12 grups que han participat en aquesta setena 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 2008:
Primer classificat:PLOU COM MAI. El premi consisteix en la dotació
econòmica de 2.000 euros i la promoció del grup per les terres de l’ebre durant
l’any 2009 (gentilesa de l’empresa ACADÈMIC).

PLOU COM MAI. Procedència: Llorenç del Penedès. És una banda que neix
la primavera de l'any 2000 a Llorenç del
Penedès (Baix Penedès). La seva música
s'engloba dins l'ampli ventall del pop-rock
combinant contundència i sensibilitat, buscant
un so fresc i directe. Amb influències que van
des de les propostes més arriscades del pop
britànic fins a la contundència sonora del rock
americà independent, introdueixen també
elements propis de ritmes llatins que donen
un color particular al resultat final. Els seus
temes conviden a l'acció i a la reflexió, i alhora reflecteixen una mirada crítica al
món.
Segon classificat: MIGHTYTOXICBOY. El premi consisteix en la dotació
econòmica de 900 euros.
MIGHTYTOXICBOY: Procedència: Tarragona. És una banda de pop-rock
creada a finals de 2005 a Tarragona
que utilitza melodies intenses i
sinceres, recolzades en una base
sonora plena d’energia i matisos, de
caire indie i amb clara influència
anglosaxona. Participen en concursos
internacionals com The Global Battle of the Bands i Emergenza a les fases
classificatòries de Barcelona, classificats dintre de les 10 millors. Des de el Maig
de 2008 presenten el primer LP que inclou 6 cançons que sintetitzen el treball
realitzat durant tots aquests anys.
Tercer classificat: THE MIRROR EYED DOLL. El premi consisteix en la
dotació econòmica de 600 euros.
THE MIRROR EYED DOLL: Procedència: Reus. Aquesta formació es crea a la
ciutat de Reus (Tarragona) al 2004. 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.
Més d’una vintena de concerts, 2ns classificats a
l’Ebre Musik’07 i amb un cd que sortirà a la llum
aquest 2009. TMED continua la seva particular
trajectòria.

