NOTA DE PREMSA
Goa i Albany actuen demà a Lleida amb els concerts Movistar
•

El concert se celebrarà al Cafè del Teatre de l’Escorxador, i la recollida d’entrades pot
realitzar-se de manera gratuïta a les botigues Movistar de Lleida

Lleida, 22 de maig de 2019.- Demà torna a Lleida el millor del panorama indie, rock i alternatiu
de l’escena musical nacional de la mà de Movistar: Goa i Albany actuaran al Cafè del Teatre de
l’Escorxador amb un concert gratuït les invitacions del qual es poden recollir a les botigues
Movistar de la ciutat.
El concert Movistar de demà començarà a les 21.30 h amb Albany, com a teloner, i seguirà amb
l’actuació principal de Goa. Junts crearan una nit especial i aquells que vagin a escoltar-los
viuran una vetllada única de trap.
El mixtape HellPopStar de Goa fue una de les revelacions de 2018, i Traumatismo
Kraneoencefalico, -el seu mixtape a mitges amb Yung Beef- la confirmació que 2019 hauria de
ser el seu any. Música amb guitarres alternatives que poden recordar a l’emo i al grunge i un
carisma fosc que fa dels seus concerts una comunió entre públic i artista. El de 3 maig va llançar
Segador d’ànimes, el seu nou treball produït per Fish Narc (Goth Boi Clique) amb col·laboracions
de grans noms de l’escena. ‘No tú’ és el primer single de Segador de Almas, on deixa entreveure
el leitmotiv del disc: “Em poso a plorar si et busco, sé que al final t’emportaràs un disgust”.
Albany, petit gran secret de l’escena trap nacional, proposa rimes tristes que són gairebé un
quejío. Després de vagar durant anys per les profunditats de YouTube, la catalana s’ha obert al
món apostant pel nostre dret a tancar-nos a l’habitació, posar el cap sota el coixí i ajustar
comptes amb nosaltres mateixos i els nostres fantasmes. I plorar, si fa falta. Perdó, corregim: I
plorar, que fa falta.
Els concerts Movistar al Teatre Municipal de l’Escorxador són gratuïts. Les invitacions pel
concert de matí poden recollir-se fins al 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: [+]
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