Resultat del concurs Ebre Musik Ciutat de Tortosa ‘10
El concurs Ebre Musik celebrat a la Sala Cool de Tortosa i que es va realitzar del
1 d’octubre al 26 de novembre de 2010, 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. METABOLÉ.

Rumba-reggae

de Roquetes

2. KILL ME LATER.

Rock

del Vendrell

3. SQUIRREL TEACHER.

Rock gòtic

de La Sènia

4. KOLEGAS.

Punk rock

de Vila Seca

5. LOS MALEANTES.

Rumba mestissatge

de Tortosa

6. LOADING..PLEASE WAIT.

Rock alternatiu

de Tarragona

7. LUNA DE ALCOBA.

Rock-blues

de El Vendrell

8. ROE GREEN & TXIPIAITÉ BAND

Reggae

de Tarragona

Els 4 semifinalistes: (reserva)
9. TOQUEM FUSTA

Pop rock català

Camp de Tarragona

10. MR. PEZ

Rock

El Vendrell

11. NITA LOUPIN

Rock

Reus

12. MOM

Funk-rock

Tarragona

Finalistes al PREMI PUA EBREMUSIK
1. METABOLÉ
2. SQUIRREL TEACHER
3. LOS MALEANTES

Rumba –reggae
Rock gòtic
Ruma mestissatge

de Roquetes
de La Sènia
de Tortosa

Als 12 grups que han participat en aquesta novena 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 Musik 2010
Primer classificat: ROE GREEN & TXIPIAITÉ BAND. El premi consisteix
en la dotació econòmica de 2.000 euros.

ROE GREEN & TXIPIAITÉ
Procedència: Tarragona

BAND.

Neix el 2008 a partir de l’herència d’una formació
anterior que duia per nom Txipi Aité. La
refundació del grup pren com a bandera el
sobrenom del cantant, Roe Green, posant de
relleu el caràcter de banda de suport al repertori
propi d’aquell. Durant els últims dos anys (2009,
2010) han començat a presentar per tot
Catalunya la GIRA RIDDIM 2010, gira amb la que
pretenen portar arreu els seus ritmes calents. Al juny del 2010 van treure un cd “Roots
reggae to the people”, que té caràcter promocional. Actualment està preparant el seu
primer disc llarga durada, que sortirà a la llum a la primavera del 2011 i que comptarà
amb cançons noves i amb alguna col·laboració d’alguns amics de la banda.

Segon classificat: METABOLÉ. El premi consisteix en la dotació
econòmica de 900 euros.
METABOLÉ, Procedència: Roquetes
Metabolé és un grup concebut a Barcelona al
segle XXI per quatre músics de Roquetes,
Tortosa, Prat de Compte i Mataró. El seu repertori,
molt variat, es mou al ritme de diferents estils, com
el reggae, la rumba, la bossa nova, l'ska i, en
definitiva, la música viatgera, que li donen a cada
cançó la seva personalitat pròpia.
La música és el llenguatge en què expressen les
seves idees, sentiments, virtuts i la crua realitat,
però sempre envoltat per una atmosfera
desenfadada i molt positiva, poètica i sincera.
Metabolé té una posta en escena fresca i franca que fa que la gent del públic se senti
còmplice de la festa.

Tercer classificat: LOS MALEANTES El premi consisteix en la dotació
econòmica de 600 euros.
LOS MALEANTES : Procedència: Tortosa
El projecte 'Los Maleantes' neix l'estiu del 2009
amb ganes de fer gaudir, riure i ballar a la gent
de l'Ebre amb temes de rumba, tangos, son,
samba i amb lletres d’aquí... amb una mescla
d'humor i crítica humorística en les seves
lletres i en el seu espectacle.

PREMI PUA EBRE MUSIK :
Al millor grup de les Terres de l’Ebre: METABOLÉ.
El premi consisteix en una gira per les poblacions de Roquetes, l’Aldea, La
Ràpita, Santa Bàrbara i Tivissa durant l’any 2011.

