Nota de premsa
Terrassa, 11 d’abril de 2014

El concurs Tam! de músics emergents tria els sis
finalistes que actuaran el 26 d’abril
Una cinquantena de grups han participat a la primera fase del concurs

El jurat del concurs de músics emergents Tam! ha decidit que els sis finalistes del
certamen seran Apollo Flytrap, Sacred Violence, K-Soviet, La Hawha Band, Seis
pájaros de un tiro i Aldato. Aquestes sis bandes tocaran en un concert el dia 26
d'abril del qual sortiran dos guanyadors, un per cada categoria. Apollo Flytrap,
Sacred Violence i K-Soviet opten al premi a la millor banda de punk, rock, hard-rock,
metal i variants, mentre que La Hawha Band, Seis Pájaros de un tiro i Aldato
competiran en la categoria de pop, indie, blues, jazz i propostes acústiques.
El concert del dia 26 tindrà lloc a la Plaça del Progrés a partir de les 19h. Cada grup
tindrà entre 20 i 30 minuts per defensar la seva música en directe. A més dels sis
finalistes, hi actuarà també, fora de concurs, The Fox 196, el grup que ha obtingut
més comentaris (76) al web del concurs (www.tam.cat). Immediatament després de
l’actuació d’aquest grup convidat es farà públic el guanyador de cada categoria.
Els guanyadors rebran diferents premis, que van des de l’edició d’un videoclip fins a
una gira per les 5 cases de la música de Catalunya.
El concurs de músics emergents TAM! ha comptat amb la participació d’una
cinquantena de grups. Les bandes participants havien d’inscriure’s omplint un
formulari amb les dades del grup i facilitant una foto i una cançó. L’organització del
concurs anava publicant al web les fitxes dels grups, obertes als comentaris del
públic. El termini d’inscripció va finalitzar el passat dimarts.
El jurat està format per un membre de Bucs Baumann, un membre de la Casa de la
música de Terrassa, el gerent de Rock & Classics, Oriol Pagès; el mànager artístic i
Consultor de Ultra/Sony ATV Jaume Pagès (Jaumëtic); i el músic i productor musical
Quim Serra.
El TAM! Concurs de músics emergents està organitzat per la Casa de la Música, el
servei de Joventut i Lleure Infantil de l’Ajuntament de Terrassa i l’empresa Indirecte.
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