Els Amics de les Arts

Novetats sobre la presentació del nou disc
d’Els Amics de les Arts
Demà, 18 de setembre, es publica ‘El senyal que esperaves’

17 de setembre del 2020

Els Amics de les Arts oferiran diverses accions per presentar al públic el seu nou disc ‘El
Senyal Que Esperaves’ (Música Global-Universal Music, 2020), que es publica demà dia 18
de setembre, amb sis mesos de retard degut a la crisi sanitària relacionada amb el covid-19.
Prèviament i durant els mesos de confinament, s’han alliberat ja alguns temes d’aquest àlbum
de 10 cançons, però no serà fins demà 18 de setembre que es podran escoltar les cançons
completes a totes les plataformes digitals.
PREESTRENA - Avui, dijous 17 de setembre, a les 23 h
Joan Enric Barceló, Daniel Alegret i Ferran Piqué oferiran aquesta nit a les 23h una trobada
online amb els seus seguidors per presentar el seu nou treball. La trobada inclourà una
escolta inèdita de tots els temes del disc abans de la seva sortida, amb les explicacions
personalitzades i respostes a preguntes per part dels membres del grup.
A les 22h a Instagram Live, trobada amb els seguidors i seguidores.
A les 23h per Youtube oficial d’Els Amics de les Arts - preestrena del disc sencer.
A les 23.45h trobada a Instagram Live amb els seguidors i seguidores.
SIGNATURA DE DISCOS - divendres 18 de setembre a l’Fnac Triangle de BCN
Demà divendres, Els Amics de les Arts seran a l’FNAC El Triangle de Barcelona a les 18h i a
les 19 h per signar discos i saludar els seus seguidors i seguidores. La sessió de signatures
s’ha fet amb reserva prèvia i complint amb totes les mesures de seguretat relacionades amb
el covid-19.
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INICI DE LA GIRA DE PRESENTACIÓ
Després de tancar la gira en acústic que estan realitzant actualment i que els ha fet exhaurir
totes les entrades a la venda que han posat aquest estiu, Els Amics de les Arts presentaran
oficialment el seu nou treball en una gira que preveu els enèrgics concerts als quals ens té
acostumats la banda.

10/10 -Llinars del Vallès (Teatre Auditori). Preestrena de la gira/assaig general amb públic
16/10- Barcelona (Auditori del Fòrum). Presentació a Barcelona
17/10 - Girona (Auditori de Girona)
24/10 - València (Teatre El Musical)
07/11 - Olesa de Montserrat (Teatre de La Passió)
17/4 - Torrelameu (Sisquere Festival)

‘El senyal que esperaves’ és, segons el grup, un disc que canta a seguir endavant malgrat les
adversitats. Es tracta de deu noves cançons on hi trobem tots els colors que caracteritzen al
grup, amb deu històries que són un nova crònica del seu pas per la vida i que canten al
somriure i a les diferents versions de nosaltres mateixos.
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