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Roger Mas i Xarim Aresté actuen
aquest divendres a La Palmera
Dissabte i diumenge continua el Mirall Sonor amb Stay, Aliment, Copa Lotus i
Burn in Hell entre d'altres
Roger Mas a l'escenari del Kursaal. Foto: Sussi Garcia

Aquest divendres 7 de juny tindrà lloc la segona jornada del festival Mirall Sonor, un festival de
música independent i experimental que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de
Tarragona, que es va consolidar l'any passat en la seva tercera edició tarragonina, i que, desde
els seus inicis, també treballa a Barcelona i Girona oferint-hi concerts molt especials de
presentació.

El festival arriba a Tarragona per quart any consecutiu, doncs, per celebrar les deu edicions fetes
a diferents punts de Catalunya. Es tracta d'un festival que porta desde el 2008 itinerant i brilla en
les personalitats singulars i formacions que creixen al voltant del pop rock independent, la cançó
d'autor, l'experimentació i les músiques de risc.

Una de les particularitats del Mirall és la unió de diferents generacions de músics, que el
converteix també en un esdeveniment ideal per descobrir artistes emergents de qualitat.
Tarragona és la ciutat on s'hi programa el gruix principal d'actuacions.

La primera nit del festival, la de dijous, van actuar MiNE!, Quart Primera i Estúpida Erikah i
aquesta nit, a les 22 h, actuarà Roger Mas, un dels caps de cartell, i Xarim Aresté, a l'Espai Jove
La Palmera. El dissabte continuarà la programació al Cafè Metropol amb la projecció del documental
DiG!, a les 19,30 h, i, més tard, a les 21 h, amb el concert d'Stay, Aliment, Copa Lotus i Burn in
Hell al Cau. El diumenge, d'altra banda, a les 12 h, a la Terrassa de la Cova, presentarà un vermut
amb l'actuació de Birds are Alive i, a les 21 h, es clourà al Groove amb un concert de luxe en què
participaran Esperit! i Don Simon i Telefunken.

La projecció del documental i el concert de diumenge són gratuïts. Pel que fa a la resta
d'actuacions, les entrades es poden comprar a Shiva Musics i atrapalo.com. El festival està
organitzat per Brave Coast i rep la col·laboració de l'Ajuntament de Tarragona. ololol

Podeu trobar tota la informació dels artistes participants a http://www.mirallsonor.cat
(www.mirallsonor.cat)
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