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Nit de versos, cogombre i
electrònica a la NAUB1
'Tim & Puma Mimi' i 'Jansky' prometen un so ple de sorpreses
La NAUB1 (http://naub1.cat) segueix amb la seva programació de cap de setmana amb una
atractiva proposta per aquest divendres: les actuacions de 'Jansky' i de 'Tim & Puma Mimi'. Els
primers, un duet provinent de Mallorca amb una proposta molt interessant i, els segons, un duet
suïsso-japonès que arriba a Granollers per primera vegada.
Jansky, electrovèrsia de Mallorca
Jansky (http://jansky.bandcamp.com) és un duet d'electrovèrsia format per Jaume Reus i Laia
MaLo, que neix a finals del 2010 a Mallorca a partir de les quedades d'improvització entre els seus
dos membres, "un músic lector de poesia i una poeta amb formació musical". El 2011 debuten al
concurs de maquetes Sona9 amb tres temes-poema i són seleccionats com a semifinalistes amb
la seva estranya combinació d'electrònica, recitat i flauta travessera.
Arrel d'això comencen a fer concerts arreu dels Països Catalans fins que el gener del 2013,
després d'haver participat en festivals importants de música experimental com el Neotokyo o el
Centremàtic, publiquen el seu primer LP a 'Primeros Pasitos'. El seu directe "vol fer ballar" i
permet cantar "cors d'imatges guapes".
Una vocalista psicòtica i un cogombre reconvertit
Abans d'aquesta actuació, la NAUB1 acull 'Tim & Puma Mimi', un grup que promet ser tota una
sorpresa. O, si no, com definiríem un hit de James Brown deconstruït per una vocalista psicòtica i un
cogombre reconvertit en instrument electrònic? Això, i molt més, són 'Tim & Puma Mimi', tal i com ja
van demostrar al seu pas pel Sónar 2010. El duet suïsso-japonès torna, de nou, al país en una gira
que els portarà per primera vegada a Granollers, gentilesa de Petit Indie i la NAUB1.
'Tim & Puma Mimi' i 'Jansky', a les 23:00 h a la NAUB1. Preu entrades: anticipada, 5 euros i
taquilla, 8 euros.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=H55udygyKYk
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