NOTA DE PREMSA
L’abril atreu nous concerts d’ESCENA! Movistar a Lleida amb La Zowi,
Derby Motoreta Burrito Kachimba, Mark Luva i Aloha Bennets


Els concerts se celebraran al Cafè del Teatre de l’Escorxador, i la recollida d’entrades
pot realitzar-se de manera gratuïta a les botigues Movistar de Lleida fins a fi
d’existències.



La Zowi i Mark Luva actuen aquest dijous 11 d’abril, i Derby Motoreta Burrito
Kachimba i Aloha Bennets ho faran una setmana després

Lleida, 9 d’abril de 2019.- El cicle de concerts ESCENA! Movistar torna a l’abril a Lleida amb
quatre grups del panorama indie, rock i alternatiu de l’escena musical nacional, tots ells gratuïts,
al Cafè del Teatre de l’Escorxador. La cita serà el dijous 11 d’abril amb els directes de La Zowi i
Mark Luva, i el dijous 18 amb Derby Motoreta Burrito Kachimba i Aloha Bennets.
Aquest dijous, l’actuació començarà a les 21.30 h amb Mark Luva, com a teloner, i seguirà amb
l’actuació principal de La Zowi. Junts crearan una atmosfera urbana i actual. En realitat, tots
aquells que assisteixin als concerts viuran una vetllada única amb dos promeses del Trap
espanyol.
Després d’anar traient cançons amb comptagotes i cantar alguns dels himnes recents de la
música urbana recent com “Mi chulo”, “Random hoe”, o “Obra de arte”, La Zowi explota tot el
seu potencial amb “Ama de Casa”, la seva primera mixtape completa. Reggaeton fosquíssim,
trap, i un discurs contundent que parla de poder i sexe.
“Volia expressar que aquests temes els he cuinat a casa, tranquil·lament, sense pretensions.
Vaig elegir aquest terme en concret perquè sé que és alguna cosa que a molts els fa enrere, com
si això fos sinònim de “res”. Però mira, jo, des de casa meva, he partit a la majoria dels rapers del
nostre país.”. Des de llavors han passat moltes coses. Va arrancar la seva gira de presentació
amb totes les entrades venudes, el seu nom està en alguns dels principals festivals, va
protagonitzar una de les entrevistes més virals del que portem d’any i ha creat la seva
productora (PussyPoppin) per a dirigir els seus propis vídeos.
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Per la seva part, l’últim EP de Mark Luva no respon al nom de DEABRU (2018) per casualitat. El
títol (“diable”, en eusquera) és el més fidel spoiler del que un es troba, sota la seva
responsabilitat, en el seu interior: alguna cosa així com el fil musical que ha de sonar a l’infern. El
seu són produccions extremes, a mitjan camí entre el techno més abstracte i el death metal,
llunyíssim de qualsevol estàndard de cançó conegut en el món dels vius. Si ens digués que
surten dels Alts Forns de la seva Biscaia natal i no d’un estudi, hauria de creure’l.
Els concerts d’ESCENA! Movistar són gratuïts. Les invitacions poden recollir-se fins a fi
d’existències a les botigues Movistar de Lleida al C.C. Carrefour, c/Bisbe Ruano, c/Segòvia, plaça
de Sant Joan i c/Sant Joan de Mata.
Informació sobre recollida d’entrades: [+]
DIJOUS 11 D’ABRIL

DIJOUS 18 D’ABRIL

21.30 h

Mark Luva

21.30 h

Derby Motoreta Burrito
Kachimba

22.45 h

La Zowi

22.45 h

Aloha Bennets
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