
ELS AMICS DE LES ARTS 

PUBLIQUEN AVUI 

EL SEU GRAN HIT 

   

EL SEU GRAN HIT és el primer avanç del seu quart 
àlbum d'estudi, 

UN ESTRANY PODER, que publicaran el pròxim 24 
de febrer,  

i ja està disponible per a reserva en format digital. 

Els Amics De Les Arts, han comptat amb Tony Doogan en la producció, 
enregistrament i mescla d'Un Estrany Poder. El grup ha confiat en un dels 
productors clau de la música pop independent a escala internacional de les últimes 
dècades. Amb una labor impecable, Tony Doogan ha estat el responsable sonor de 
grans de la història com Belle & Sebastian, Mogwai, David Byrne, Teenage Fan 
Club, Snow Patrol o Super Furry Animals. A més, l'escocès ha signat les millors 
produccions discogràfiques d'artistes com Russian Red o Supersubmarina.  

El Seu Gran Hit ha vingut per quedar-se en l'imaginari de tots. La màgia escocesa 
del productor Tony Doogan, i Els Amics De Les Arts, amb una claredat que només 
l'experiència pot atorgar, són una combinació guanyadora. 

 
ELS AMICS DE LES ARTS estaran signant exemplars d'UN 

ESTRANY PODER el 24 de febrer a Barcelona (Fnac 
Triangle).  

Pròximament anunciaran totes les signatures de discos!  

Les primeres dates de gira ja han penjat el cartell de 
SOLD OUT! 

  

GIRONA 

divendres 21 d'abril - Valls (Centre Cultural) Entrades a la venda PRÒXIMAMENT 

diumenge 30 d'abril - Escales de la Catedral (Girona) – SOLD OUT 



(Dins la programació del festival Strenes) 

  

BARCELONA 

dijous 4 de maig Sala BARTS – SOLD OUT  

divendres 5 de maig - Sala BARTS – SOLD OUT  

dissabte 6 de maig – Sala BARTS – Nova data!  

(Dins la programació de GuitarBcn 2017) 

  

PALMA DE MALLORCA 

dissabte 13 de maig – AUDITORI 

Tota la info 

www.elsamicsdelesarts.cat 

Spotify 

iTunes 

Apple Music 

  

CONTRACTACIÓ – THE PROJECT 

jllimos@theproject.es/Tel. 93 481 70 40 

	  


