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Cinc nominats osonencs als Premis
ARC 2015
Els Catarres, Obeses, l'Atlàntida, Txarango i Núria Graham opten a diversos
guardons

Foto de la presentació dels Premis Arc. Foto: Vibra

En la seva tretzena edició, els Premis ARC http://www.arcatalunya.cat/premis-arc)
(
han
seleccionat un total de 64 nominats en 17 categories. Entre ells, cinc representants osonencs:
Els Catarres, que aspiren a guanyar la categoria de millor gira per a festes majors amb temes
propis; Txarango, en la millor gira internacional; Núria Graham, millor gira per a festival; Obeses,
artista revelació; i l'Atlàntida, millor programació de teatre.
Els guardons els lliurarà l'Associació de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya
(http://www.arcatalunya.cat) el proper dilluns 14 de desembre en una gala a la Sala Barts de
Barcelona (http://www.barts.cat/es/ca) . Com a novetat, hi haurà dos reconeixements a la trajectòria
en comptes d'un: premi trajectòria professional i premi a la dedicació professional. L'vetllada estarà
conduïda per l'humorista Peyu (http://www.peyu.cat) i comptarà amb les actuacions d'algunes de
les formacions més destacades de la temporada.
Igual que en les darreres edicions, els associats d'ARC han comptat amb la col·laboració dels
artistes, de l'Institut Ramon Llull i de les associacions ASACC (Associació de Sales de Concerts
de Catalunya (http://www.infoconcerts.cat/ca/asacc) ) i Musicat (Associació de Músics de Girona
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(http://www.musicat.cat) ) per elaborar el llistat definitiu dels nominats i els guanyadors dels
guardons.
Xavi Pascual, director dels ARC, ha destacat que els premis cada cop compten amb el suport de
més entitats i institucions. A més, el director ha reclamant a la Generalitat que aposti per donar
més dimensió als Premis ARC, i "que hi pugui haver uns grans premis de la música igual que
existeixen per al teatre o el cinema". A l'horitzó, el desig de poder veure els "grans premis de la
música" l'any vinent, "ja sigui en el marc d'un estat propi o federat".
Més informació, des de Nació Digital
(http://www.naciodigital.cat/noticia/97930/premis/arc/es/reivindiquen/gran/referencia/sector/musica
l)
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