Resultat del concurs Ebre Musik Ciutat de Tortosa ‘09
El concurs Ebre Musik celebrat a la Sala Cool de Tortosa i que es va realitzar del
2 d’octubre al 27 de novembre de 2009, durant tots els divendres nit, a la ciutat
de Tortosa, i que fou organitzat per l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de
Tortosa, ja te guanyadors....
Els 8 finalistes que van actuar:
1. EL SON DE LA CHAMA.

Rumba-Reggae

de Tarragona

2. EGO.

Rock

de Cambrils

3. KILL ME LATER.

Rock

d’El Vendrell

4. LA TROUPE.

Pop rock

de Tortosa

5. MAIN ROAD.

Pop rock

de Reus

6. MIGHTYTOXICBOY.

Pop rock

de Tarragona

7. SAL 150.

Rock folk

de Tarragona

8. SUITE DIABLO.

Pop rock

de Sant Carles de la Ràpita

Els 4 semifinalistes: (reserva)
9. SQUIRREL TEACHER.

Rock alternatiu

de la Sénia

10. BONGO BOTRAKO.

Mestissatge

de Tarragona

11. FEBRERO.

Pop indie

de Tarragona

12. MOM.

Funk rock

de Tarragona

Als 12 grups que han participat en aquesta vuitena 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 2009:
Primer classificat: EGO. 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 2010

EGO. Procedència: Cambrils.
EGO s’inicia al 2006 i queda definida una formació
musical pop-rock amb tocs clàssics, navegant entre
melodies de piano i violoncel que donen un sentit
diferent a l’estil. Durant l’estiu de 2007, EGO publica
la seva primera maqueta. Al 2008, el grup va
quedar
finalista
dels
concursos
Samsung
Rock&Call, DO Tarragona i X(è) Concurs de Música
Jove de Reus (2n premi). Aquest 2009, EGO ha
obtingut el primer premi als concursos AMFI Rock
(Parets del Vallès) i La Pua (Alt Camp). Actualment
el grup està treballant durament i amb il·lusió per treure el màxim rendiment als
directes, així com en enregistraments que es duran a terme en pocs mesos.

Segon classificat: EL SON DE LA CHAMA. El premi consisteix en la
dotació econòmica de 900 euros.
EL SON DE LA CHAMA: Procedència: Tarragona.
Format per nou músics provinents d'arreu de
Catalunya, des de racons tan diferents com
l’Escala, Montblanc, el Vendrell, Reus i Tarragona,
El Son de la Chama es consolida com a grup a
finals de la primavera del 2008. Amb un ventall molt
ampli d’influències, la banda camina a ritme de
rumba, reggae, funk, latin,… fins aconseguir un so
propi combinat amb lletres marcades per la realitat
social. Ens presenten un directe contundent, i
animat de temes propis, i algunes versions força conegudes per ballar i passar una
bona estona. Aquest any 2009 s’han proclamat finalistes dels concursos Musicamp, i
DO Tarragona 2009.

Tercer classificat: MIGHTYTOXICBOY. El premi consisteix en la dotació
econòmica de 600 euros.
MIGHTYTOXICBOY: Procedència: Tarragona.

Mighty Toxic Boy és una banda de poprock que utilitza melodies intenses i
sinceres. S’empara d’una base sonora
plena d’energia, un paregut estil indie i
amb una clara influència anglosaxona,
sense deixar de banda matisos de l’altra
banda de l’Atlàntic. Expressa experiències,
sentiments, inquietuds i incògnites que succeeixen en la vida. Fruit d’aquests inicis a
finals de 2005, es consolida la formació actual on es veuen reflectides una evolució i
una maduresa en les composicions. Amb aquest nou projecte presenten el seu primer
EP Mighty Toxic Boy, que inclou 6 cançons (Wonderboy, Fever, Master of the word,
Begone, Venus dreams i If love is dangerous) que sintetitzen el treball realitzat durant
aquests anys.

