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ARRELS DE MÚSIC
Joan Blau presenta el seu nou disc "Arrels de músic", un LP que ha
anat creant mes a mes en el seu repte personal de presentar cada
mes una nova cançó en col laboració amb amics i amigues. "Arrels
de músic" són cançons que expliquen històries del passat, fets
quotidians, moments màgics de la vida i de relats imaginaris.
Blau ens presenta el nou disc amb una ambientació que vol endinsar
l'espectador en aquest viatge íntim i alhora emocionant.
“Arrels de músic” es publicarà el 17 de setembre de 2021 en format
cd i a totes les plataformes digitals. Arriba acompanyat d’una gira
en viu per les principals sales del territori i en un format de petits
concerts de proximitat.
El cd físic està fet amb paper reciclat, estampat a mà, ha estat
dissenyat i maquetat per Joan Blau, Comando Jaza ha estat l'artista
creador de la portada i dels dibuixos de dins del llibret.
Blau presentarà el nou disc acompanyat dels músics: Luis Robisco
(guitarra elèctrica i acústica), Xavier Monge (piano i teclats), Jose
Robisco (baix i contrabaix), Paquito Escudero (bateria i percussió) i
Joan Blau (veu i guitarra acústica).
Lletres i música de Joan Blau.
Produït i gravat per Luis Robisco.
Enregistrat a Ligth Studios, a Caldes de
Montbui, entre juny de 2020 i juliol de 2021.
Mesclat i masteritzat per Paquito Escudero.
Disseny de la portada Comando Jaza.

Col laboracions del LP:
Luis Robisco - Xavier Monge
Maria Jacobs - Edu Quindós
Chicharro - Alba Mirás
Niel Laz - Francesc Guillamón
Borraz con Zeta - Esteban Faro
Madamme Mustash - Ema Arujo
Txer - Ibra tomba tomba - Edvrne

DIRECTES
Joan Blau presenta un
directe íntim i personal,
que ens endinsa dins
del seu univers de
sentiments i emocions
fent volar la música en
els seus concerts.

Al cantautor li agrada
riures de si mateix i en
els directes així ho
demostra, juga amb la
improvisació i li agrada
interaccionar amb el
públic assistent, creant
un clima de bon rotllo.

Blau defensa els seus
concerts en format
cantautor i amb la seva
banda habitual, un
directe ple de força i
energia.
Joan fa que el públic es
senti còmode i amb ganes
de celebrar la vida.
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Es pot trobar tota la discografia a les plataformes digitals:

joanblau.com
630 68 78 64
info@joanblau.com

