
Ajuntament de Castellar del Vallès

Actualitat

Joana Serrat i Riders Of The Canyon.Image not found or type unknown

Joana Serrat i Riders Of The Canyon.

El festival Embassa't engegarà enguany a Castellar del Vallès amb
un concert de Joana Serrat i Riders Of The Canyon

Dijous 16 de març

L’actuació tindrà lloc a l’Auditori dissabte 6 de maig a les 20 hores

Joana Serrat i Riders Of The Canyon actuaran a l’Auditori Municipal Miquel Pontd
dissabte 6 de maig, en un concert que començarà a les 20 hores i que s’emmarca en
la programació de l’Embassa’t. Per primera vegada, i amb motiu del 15è aniversari,
el festival de música independent del Vallès, que se celebra anualment a Sabadell,
s’estendrà a dos municipis més, un dels quals Castellar del Vallès, amb el que s’ha
anomenat “Festa de presentació”.

Així, el concert de Joana Serrat i Riders Of The Canyon, el primer que faran a
Catalunya, obrirà boca a la resta de propostes musicals d’aquesta trobada anual
d’amants del pop-rock, la música urbana i l’electrònica en directe. Després de la
bona acollida del seu darrer àlbum, Hardcore From The Heart (2021, Loose / Great
Canyon) i de l’extensa gira per escenaris d’Europa, Anglaterra i Estats Units, Serrat
treu a la llum el seu projecte paral·lel, Riders Of The Canyon, una banda formada
per ella mateixa al costat del nord-irlandès Matthew McDaid, el barceloní Víctor
Partido i el manlleuenc Roger Usart.

En els crèdits de les cançons de la formació, que publicarà al maig d’aquest any el
seu primer àlbum, amb onze cançons que compten als seus crèdits amb noms de
músics, productors i enginyers de l’escena nord-americana. Entre d’altres, s’hi
troben Joey McClellan (Midlake, John Grant, Rufus Wainwright), McKenzie
Smith (St. Vincent, Sharon Van Etten, First Aid Kit), Jesse Chandler (Midlake,
Mercury Rev, Beth Orton), Cory Gray (The Delines, The Decemberists), John
Morgan Askew (Laura Gibson, Alela Diane, Neko Case) o el guanyador d'un premi
Grammy Ted Young (Kurt Vile, Sonic Youth).

Les entrades per assistir al concert tenen un preu de 10 €. Podeu consultar més
informació sobre aquest espectacle i accedir a la plataforma de venda d’entrades al
web www.castellarvalles.cat/joanaserrat.
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