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DIMECRES 27 OCT
Bedroom+Vànova - Elèctric
Folk minimalista al renovat
Bar Elèctric de la Travessera
de Gràcia.
DIJOUS 28 OCT
Mee and the Bees - Heliogàbal
Segona nit consecutiva de
presentació del primer disc de
les Bees a l’Helio

Després de passar per Hang de Dj! amb el seu Squared Wheels (HangTheDj!
Records, 09), després de telonejar bandes com Get Up Kids o haver tocat al St.
Feliu Fest o al passat BAM, el grup ganxó - gironí Bullit fitxa i publica nou disc a
can BCore. Es dirà Love or Die i l'han gravat als Ultramarinos Costa Brava d'en
Víctor i en Santi Garcia.
El disc està des d'avui disponible per escoltar al seu myspace!
A partir d'aquest novembre podrem gaudir del nou treball que, ja avancem, sona a
mos diví.
De primeres ens recorda evidentment a la seva antiga referència, però de cop ens
ve al cap els ja difunts Unfinished Sympathy, i és que tema a tema, aquest Love
or Die és un seguit de hits per cantar des de la dutxa a una sobretaula ben feta
(s'entén per ben feta aquella sobretaula on s'hagi acabat la ratafia i el Bonet), amb
un combinat de beguda espirituosa d'alta graduació.
D'alta graduació, com es nota en la maduresa en les composicions.

DIVENDRES 29 OCT
Furguson - La [2]
Els de Gurb celeb raran el
tercer aniversari del b loc
Indiespot
DISSABTE 30 OCT
Aliment - Fires de Girona
Aliment d’estrenen a les festes
de Girona ob rin pels Kitsch
DIUMENGE 31 OCT
The Baseballs - Bikini
Versions estil rockab illy al
Bikini.
DILLUNS 1 NOV
Bart Davenport - Heliogàbal
El cantautor nord-americà de
la costa oest cantarà a la
castanyada de La Castanya

EL CONVIDAT IMPOSSIBLE#06 - Joan Colomo

DIMARTS 26 OCT
'Picasso davant Degas' Museu Picaso
Pab lo Picasso i Edgar Degas
van estar més lligats del que
podria semb lar a simple vista.
Aquesta exposició ho
demostra!
EL CONVIDAT IMPOSSIBLE #05 - Briant Hunt
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L'ARTISTA EMERGENT #07 - Me and the bees
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:22/10/10
MENDETZ 2.0

bistur ha dit...
grans!
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Publica un comentari
Entrada més recent

Pàgina principal

Subscriure's a: Comentaris del missatge (Atom)

Entrada més antiga

En directe, gratis i per internet.
Així és com actuaran els
Mendetz aquest proper
dissabte i així és com ho van
fer Love of Lesbian, The
Pinkertones i Delorean en
altres edicions de l'Eristoff
Internative Festival, el primer
festival online de música creat
i pensat per la xarxa.

L'ARTISTA EMERGENT #08 - Challenger

21/10/10
REACTABLE MOBILE: FES
MÚSICA AMB EL TEU TELÈFON

Avui en dia podem fer servir el
mòbil per gairebé qualsevol
cosa, des de les típiques
funcions de consultar el correu
i navegar per internet o fer
servir-lo com a càmera de
fotos fins a poder-lo fer servir
per lligar o com a reclam
d'animals. Però ara, de la mà
dels creadors de la Reactable,
et podràs convertir en un
compositor de música
electrònica. I si tens curiositat
o vols saber més sobre què
és la Reactable, deixa'ns que
t'ho expliquem després de
l'hipersalt.

Espartac Peran és el nostre presentador preferit
de TV3. És ben sabut que tenim debilitat per ell,
per la seva naturalitat i pel seu joc de canells i
estem molt contents amb aquest recull de
cançons que van des dels Manel a Lluís Llach
passant per Antònia Font. Esperem que gaudiu
amb 'Cançons per passar de la melancolia a
l'alegria'
♫ #10| Espartac Peran
♫ #09| Valero Sanmartí
♫ #08| Carlos Leoz 'Carlotto'
♫ #07| La Banda Municipal del Polo Norte
♫ #06| Jair Domínguez
♫ #05| Maria Coma
♫ #04| Òscar Broc
♫ #03| Je Ne Sais Pop
♫ #02| Lyona
♫ #01| Pere Agramunt

21/10/10
LOVE OR DIE, BULLIT A
BCORE

Després de passar per Hang
de Dj! amb el seu Squared
Wheels (HangTheDj! Records,
09), després de telonejar
bandes com Get Up Kids o
haver tocat al St. Feliu Fest o al
passat BAM, el grup ganxó gironí Bullit fitxa i publica nou
disc a can BCore. Es dirà Love
or Die i l'han gravat als
Ultramarinos Costa Brava d'en
Víctor i en Santi Garcia. El disc
està des d'avui disponible per
escoltar al seu myspace!
20/10/10
ATENCIÓN TSUNAMI EN
CONCERT

La banda madrilenya Atención
Tsunami ens visitaran per
partida doble aquest cap de
setmana. Després de passar
pel passat Primavera Club
(moment que varem aprofitar
per entrevistar-los), tornen,
gaire bé un any després a
Barcelona. El primer dels dos
concerts serà aquest dissabte

Anonymous commented on horfes declectic: “Ei! Orfe
és sense h!”
Christian commented on primer senzill del nou disc
de pau: “A mi m'ha agradat molt, tant la cançó com
el videoclip :)A veure què tal el disc...”
Lluís Huedo commented on primer senzill del nou
disc de pau: “Imagína't com anem de notícies!”
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concerts serà aquest dissabte
23 a BeCool junt a Camping.
Els de Granollers venen a
presentar el seu últim disc The
Remains of Industry (Pupillo
Records, 2010). La segona
data d'Atención Tsunami serà
l'endemà, el diumenge 24 al ni
més ni meys Heliogàbal, que
segueix amb la pletòrica
celebració del 15 aniversari
programant-los en horari
vermut.
20/10/10
A PUNT EL CINQUÈ DISC DE
REFREE

Pau Vallvè commented on primer senzill del nou disc
de pau: “Home, per fi parleu de mi.”
Carlus commented on pantalla mirall 05 coachella la
costa: “genials els 3!”

Doncs tristos, Madee anuncia la seva separació
definitiva. Hem fet un post d'urgència explicant-ho
http://ves.cat/ameH 8 minutes ago
Ja tenim nom (o rumor) de la propera bombolla
Freixenet. Comença per Sha acaba per Kira i
segons la Cuore s'ha tirat al Piqué. Ripoll power
about 4 hours ago

Aquest any en Christian ha anat a més concerts
d'Standstill que en Montefusco. Aquí la seva
crònica de Room http://ves.cat/amdB about 4 hours
Brad Jones, productor de
bandes com Shazam, Quique
González o els darrers discos
de Els Pets, ha estat
l’encarregat d’estar darrera les
maquinetes del que serà el
cinquè disc de Refree (Raül
Fernández). Així doncs,
tornarem a escoltar nou
material del que segurament
és el millor compositor de
melodies d’aquest país tres
anys després d’aquell
magnífic Els Invertebrats
(Acuarela , 07).
20/10/10
EL CONVIDAT IMPOSSIBLE #9
ELS SURFING SIRLES

Els Surfing Sirles, una de les
bandes tòtem d’aquesta
plana, ja fa -masses- mesos
que ens van rebre un matí a un
garatge proper al seu local
d’assaig per parlar una mica
de tot. L’entrevista que avui,
per fi, veu la llum és un
comprimit de 45 minuts de
conversa amb els Sirles
19/10/10
DENOMINACIÓ D'ORIGEN BAIX
EMPORDÀ

ago

Els Mengual es fan picus entre ells. Pericus havien
de ser #elconvidat about 18 hours ago
>>>>> Segueix-nos al twitter de Gent Normal!

Translate

Select Language
Gadgets powered by Google

Stereogum
The Hairs – “Balding College Girls” (Stereogum
Premiere) - Brooklyn’s the Hairs remind me of
something you’d find on a Blue Tongue cassette in
the mid ’90s. Or, to update the reference — Knight
School-er Kevin Alvi...
Fa 12 minuts

Je Ne Sais Pop
Teenage Fanclub se suman al Purple Weekend Presentarán 'Shadow s'.
Fa 33 minuts

Planeta Pop
Playlist 02.11.10 - Acid House Kings. Are We
Lovers or Are We Friends? (Single) Sailor & I.
Where's The Love (John Franklin) The Concretes.
All Day (Wyw h) Lykke Li. Get Some (Si...
Fa 4 hores

Males Herbes
CIUDAD (Clifford d. Simak, 1953) - Dins la ciència
ficció nord-americana dels 50’s és prou habitual
trobar-se amb novel·les de relats. Això és
bàsicament perquè d’aquesta manera els a...
Fa 5 hores

Música en la mochila
Que en un disc de 14 cançons
no n’hi hagi cap que arribi als
3 minuts ja és prou revelador.
Si a més a més, sabem que
els responsables són de Sant
Feliu de Guíxols i porten anys
amb els trastos amunt i avall,
tenim garantida la qualitat, i
sobretot, l’actitut. Doncs això,
que dos terceres parts dels
qui van ser No More Lies,
concretament Roger Ortega i
Santi Garcia, s’han unit a Marc
Clos (Nueva Vulcano i un llarg
etcètera) sota el nom de
Vistalegre per facturar un disc
homònim que ha vist la llum
via BCore Disc.
19/10/10
PRIMERES NOTÍCIES I NOMS
PEL PRIMAVERA SOUND 2011

“Mines” (Menomena) - La vida de un grupo, como
casi todas las vidas, es un viaje. Lo hacemos en
un sentido, pero no todos en el mismo. Unos lo
empiezan con mochila y acaban con...
Fa 17 hores

La Voz Telúrica
[Disco] Fangoria - El paso trascendental del vodevil
a la astracanada (2010) - Queda inaugurado
noviembre, hablando del grupo de los grandíosos
*Alaska* y *Nacho Canut*. Supervivientes de todas
sus batallas, reviven su viejo arsenal, ...
Fa 22 hores

La Blogotheque
Concours Troy Von Balthazar - Après avoir fait
une tournée de reformation avec Chokebore, Troy
Von Balthazar revient enfin en solo avec un nouvel
album « How to live on nothing » (Third...
Fa 1 dia

A Viva Veu
The Zombies, l'odissea i l'oracle - L'esdeveniment
és en la mateixa línea que quan The Sonics van
venir al Primavera Sound fa tres edicions o Brian
Wilson reapareixia a principis de la dècad...
Fa 1 dia

Un Gran Follón
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Un Gran Follón
Theo Ellsw orth - Theo Ellsw orth es un artista de
Portland que se ha hecho cargo del último EP de
Flying Lotus, "Pattern Grid". Artículo Entrevista
Fa 1 dia

Mentre uns anem fent el
possible itinerari pel
Primavera Club n'hi ha que ja
treballen, i de valent, a
confeccionar el pròxim
Primavera Sound. Hi ha tres
novetats importants. La
primera és la reubicació de
l'escenari Vice, la segona és
la confirmació dels deu
primers grups del cartell de
l'edició del 2011. Grups que
formen part de l'escenari del
fòrum del festival, una
iniciativa boja de la que
sembla que en sortiran més
que reforçats. I la tercera és
una remesa d'abonaments
(1000) a un preu de 99€.
19/10/10
PANTALLA MIRALL #04 | NUIT
BLANCHE, PANDA BEAR

Avui m'agradaria aturar-me en
les mentides. Com bé sabreu
el món audiovisual és una
mentida: Res és cert, res
existeix, tot són trucs, trampes
i jocs de mirall. De fet, això ja
comença als miralls del
pentaprisme d'una reflex.
Hitchock n'era un mestre i el
seu esport preferit era l'engany
visual. Posar una llum a un got
de llet, una pistola escalada
més gran, etc. Però va arribar
l'era digital amb els seus
chromes i efectes de
postproducció que, poc a poc,
hem anat incorporant al nostre
imaginari quotidià. Però,
quantes vegades ens parem a
pensar que hi ha darrera la
cortina?

La Escuela Moderna
Lista, Disco y Libro del mes en Bendito Atraso - O
sea, eso. Lista, Disco y libro del Mes de Octubre
en Bendito Atraso. Here, here my dear. Un poco
tarde, pero la dicha es indudablemente buena. En
breve, m...
Fa 1 setmana

absolutzine
FESTIVAL IN-EDIT 2010 - A principios de mes
quedé con un amigo mío quien, además de DJ, es
musicoterapeuta y, entre los temas de
conversación que surgieron durante nuestra
charla,...
Fa 2 setmanes

Prodigis
vida rural Fa 2 setmanes

El Estafador
EL ESTAFADOR #45: VACACIONES - Por fin,
vacaciones…
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm…
Nos vemos el 8 de septiembre por aquí!!! *
…………………. Bravo Trujillo Ilustración animada:
Chuso Ordi Javi...
Fa 3 mesos

El síndrome Heinsbergen
Male Bonding - Male Bonding podrían muy bien
haber salido del Smell californiano, no solo por
practicar un noise punk muy parecido al de grupos
como Mika Miko o No Age, s...
Fa 9 mesos

Jair domínguez, guionista brillant
prou - no us sembla que fotem una mica de pena,
escrivint merda aquí davant de l'ordinador en
comptes d'estar cremant neumàtics a la rambla i
fent carreres de ki...
Fa 9 mesos

Mai a la vida
Adéu! - Fa tres anys Fernando Alonso esdevinia
campió del mundial de F1, moria Rocio Dúrcal i
Sufjan Steven liderava les llistes del millor del any
amb el seu Illi...
Fa 1 any
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