
ANDREU VALOR
  INSURRECTE
    8  DISCS
      1000  CONCERTS
        MILLOR DISC
          MILLOR GIRA
            . . . I  UNA PANDÈMIA
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La nova producció ens
incita a descobrir una
altra manera de concebre
la cançó d'autor més
clàssica, sense perdre
l'arrel.  
Textures, ambients i
influències nord-europees
matisen el resultat sonor. 

 SONORITAT
Escenografia i projeccions
acompanyen els directes i
ajuden a manifestar la
defensa d'unes lletres, un
desig poètic, cultural,
lingüístic i una
contundència sonora que
dinamitza el missatge i
cada concert.

RENOVACIÓ

PROPOSTA

El cantautor Andreu Valor , amb el nou disc "Insurrecte" , va
aconseguir el passat més de desembre els guardons a millor disc
de cançó d'autor i millor gira als III Premis Carles Santos de la
música atorgats per la Generalitat Valenciana.

I I I  PREMIS  
CARLES SANTOS 

DE LA MÚSICA
 

-GENERALITAT  VALENCIANA-  

Compromés amb la vida i
les persones, amb la
dignitat col·lectiva i amb la
llibertat. 
Canta i s'expressa per
aportar una altra opció de
societat més amable,
solidària i humana.

COMPROMÍS

MALGRAT TOT . . .

Seguir depén de vosaltres, promotores i promotors culturals, enllaç
imprescindible entre públic i artistes, i us donem les gràcies pel
vostre esforç. Apostar per la cultura és una de les coses més
valuoses que podeu aportar-li a la societat.
Les emocions combaten l'adversitat, generen empatia i salven
l'estat anímic de cadascú de nosaltres.
La cultura ens fa madurar com a persones i com a societat, a tindre
criteri propi, a recuperar la humanitat. Elements sense els quals no
auguren un amable futur.

La cultura no és únicament necessària, la cultura és l'antídot.

la cultura
és l'antídot



FORMATS
TRIO
Format nascut de l'intimisme amb una contundència
sorprenent. 
Creat i adequat per tot tipus d'escenaris, és la base de la
creació del nou disc, per la sonoritat i pels components. 
Un concert on l'originalitat és l'essència.

XXXL
Més de dues hores d'intensitat.
El format més complet amb tots els registres i dinamisme.
Les cançons s'expressen amb els elements adequats i ens fan
navegar des de la serenitat a l'explosivitat. Un repertori farcit
de sorpreses, on, des del primer moment, el públic formarà part
d'un concert que sempre recordarà.

BANDAUTÒRIUM SIMFÒNIC
La versió més elegant ens aplega amb aquest format. 
100 minuts dels millors temes del cantautor adaptats
simfònicament i acompanyat per la banda de la localitat
interessada. 70 músics sobre l'escenari no poden deixar-te
indiferent.

NOTÍCIES
Clica sobre les imatges per llegir / veure / escoltar la notícia.

ACÍ  EM PARIREN
[V .A .ESTELLÉS  &  ANDREU VALOR]

CONTACTE
www.andreuvalor.com

contractacio@andreuvalor.com
+34 651 553 927

Clica sobre el títol del format per veure una referència.

https://ivc.gva.es/val/ivc-val/programacio-ivc/andreu-valor-v
https://www.enderrock.cat/noticia/22052/andreu-valor-triomfa-premis-carles-santos
https://www.youtube.com/watch?v=eixMmNmH3zE
https://open.spotify.com/artist/4QLpUTkxZy7o3SQOYYbdeg?si=vlVFMg2_Q-q22b1WPhby_A
https://www.youtube.com/watch?v=ViwwquFXkdY
https://www.youtube.com/watch?v=VU2Jgp03ZGk
https://www.youtube.com/watch?v=8DaZ7ixKATA
http://www.andreuvalor.com/
mailto:contractacio@andreuvalor.com

