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ROSTER 2019

VUDÚ

[Soul en galego - Galicia]

Vudú naceu en 2016 e desde ese momento non deixan de recibir
bos comentarios e premios. Un dos últimos foi o premio Martín
Códax á música galega na categoría blues/funky/soul.
A súa música son letras que proveñen da música tradicional galega
transformada fundamentalmente en harmonías de soul e R&B.
Vudú é unha música de esencia feminina, chea de sensualidade
que pretende reivindicar a forza dos cantos tradicionais de Galicia.
É unha música íntima e elegante, para grandespequenos
momentos.
Vudú está formado por Belém Tajes (teclados, bucles, percusión e voz), ex cantante de Luar
na Lubre, e Maritxinha (baixo e bucles).
Consolidan o seu estilo gravando o seu segundo EP, VooDoo vol.II, e actualmente están
inmersas na conclusión do seu primeiro álbum longo que se estreará en novembro. O directo
de Vudú empeza como unha invocación aos espíritos danzantes: suave e suxerente. A
medida que van soando as cancións, tamén se van debuxando ritmos e harmonías de
cantigas tradicionais galegas que incluso desvelan sentidos ocultos. No repertorio habitual
de Vudú, atopamos unha mestura de melodías ancestrais cantadas polas nosas avoas e
outras cantigas, reescritas para actualidade.

@vudumusica

@vudumusica

Artista en Exclusiva - Management

LA PEGATINA

[Música Festiva - Cataluña]
De vez en cando un é capaz de orquestrar con éxito a
súa propia revolución persoal como lle pasou á La
Pegatina no seu novo traballo “Agora ou Nunca”. Está
concebido dende a matriz da banda, macerado xunto
ao mellor aliado posible, o produtor Rafa Arcaute, máis
cinco colaboracións de luxo: Macaco, Rozalén, Los
Caligaris, Will and the People ou Eva Amaral. A partir
de abril despertará emocións fora de casa.

O cóctel de modernidade, frescura, improvisación,
unido aos seus quince anos ao pé do cañón, máis de
mil concertos en trinta países, sete discos, dan como resultado un sexto album de estudo ricoen
matices e tempos. O grupo abre novos horizontes sonoros sen perder a ninguén polo camiño.
O grupo tomará un respiro durante todo o 2020.

www.lapegatina.com
@lapegatinaoficial

Contratación exclusiva
@lapegatina

@lapegatina

@lapegatinatv
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AMPARANOIA

[World Music - Cataluña]
Pensar en Amparanoia é pensar en explosión muscal.
Revolucionaria musical, estandarte internacional da fusión,
premiada pola BBC, tamén en Cuba-Disco, unha muller cos pes
ben pegados á terra. Sempre comprometida, caracterízase
pola súa valentía e alegría á hora de mesturar diferentes tipos
de sons e facer das súas letras unha alegre protesta. A
cantante e compositora con maior versatilidade que deu este
país.

Amparanoia é un proxecto musical de Amparo Sánchez, unha ds voces máis típicas de España. A
paranoia de Amparo é a música, os seus discos déronnos a impresión de penetrar polas músicas do
mundo. A crítica nace da súa orella atenta e o seu corazón sempre á escoita, e por medio da música,
expresar a súa realidade e dedice loitar por un mundo máis xusto

www.amparanoia.com
@amparanoiaoficial

Contratación exclusiva
@amparanoiaoficial

DUBIOZA KOLEKTIV

@amparanoiaofi

[Músicas del mundo – Bosnia-Herzegovina]

Dende 2016 están inmersos por toda Europa e EEUU coa Happy
machine Tour, presentando o seu último traballo, disco no que
contan con importantes colaboracións como La Pegatina.
Este curtido colectivo combina de maneira delirante o hip-hop,
o reggae, o dub, o rock e o folclore de Bosina. De onde vén a
forza e o talento desta impetuosa formación? Sen dúbida, a súa
historia influenciou radicalmente as súas letras. Conviviron
entre balas, a morte do seu pobo e o medo en pleno conflicto
dos Balcáns. No seu refuxio subterráneo, compoñían as letras que tempo despois
recorrerían os festivais de medio mundo.
Tal e como predican, o se o que buscas son mulleres florero, moda á última ou o postureo
egocéntrico, neles non o atoparás. No seu lugar, exploran as formas musicais tradicionais
coa súa perspectiva única, explicada dun modo no que unha guerra cambiou as súas vidas
para sempre e todo se fai nunha explosión da positividade que se sente como unha onda
de auga fresca.

www.dubioza.org
@dubioza

Contratación exclusiva
@dubiozagram

@dubiozakolektiv

@dubiozatv
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LA SRA. TOMASA

[Ritmos Latinos – Cataluña]
La Sra. Tomasa non para. Despois de psarse casi 3 anos de xira continua
presentando o seu primeiro disco, presentan agora un segundo traballo no
que profundizan aínda máis na súa persoal combinación dos ritmos latinos
máis roots coa electrónica máis avanzada.
A cuestión é sumarse á súa aventura, porque nos cautiven máis ou menos, o
que está claro é que a música de La Sra. Tomasa nunca deixa indiferente..

www.lasratomasa.com
@lasratomasaoficial

Contratación exclusiva
@LaSraTomasa

ALAMEDADOSOULNA

@LaSraTomasa

[Ska | Reggae | world music – Madrid]

Alamedadosounla regresan tras dous anos en silencio. A súa nova xira
Descriogenización márcanos o camiño a unha nova festa, de novo
poñendo todos patas arriba.
É hora de solucionar o plan con outra festa. Coa frescura que sempre os
caracterizou, a súa dosis de ska, reggae e música do leste perseguen o
seu obxectivo de facer bailar e sorrir alá onde estés.

www.alamedadosoulna.com
@alamedadosoulna

Contratación exclusiva
@alamedadosoulna

@alamedadosoulna

MUERDO

[Mestizo – Murcia]
Muerdo é un proxecto artístico que non deixa de crecer e que
en poucos anos de traxectoria trascendeu dos pequenos cafés
ás grandes salas e festivais, do formato acústico e intimista a
unha potente banda multicultural de sete músicos, con gran
riqueza rítmica e sonora e incitación ao baile. Muerdo é o alterego musical do cantante, compositor e poeata murciano Paskual
Kantero.

Na obra de Muerdo podemos atopar letras de gran
contundencia e profundidade humana e social aderezada con ritmos latinos e folcloristas pero tamén
urbanos e modernos.
Actualmente presenta o seu novo traballo La mano en el fuego.

Contratación exclusiva
@muerdomusica

@muerdomusica

@ElKancerDelFuturO
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ARCO

[Pop | Rock - Andalucía]

ARCO é o novo proxecto de Antonio Arco, cantante e compositor de El
puchero del Hortelano.
Tras 15 anos de carreira e 6 discos, a banda granadina se despedía dos
escenarios con moito éxito, tras o cal o carismático cantante da banda,
anunciaba a súa carreira en solitario.
En 2018 presenta o seu segundo álbum, Abril, composto de once
cancións que viaxan entre o folk-rock e o pop de raíz sureña, e sobresaen nos textos
cunhas letras optimistas, cheas de vida e expresadas coa habitual naturalidade de Antonio
Arco, destacando, agora máis que nunca, uns cuidados e brillantes estribillo.

www.aarco.es
@AArco.music

Contratación exclusiva
@_AArco

MUYAYO RIF

[Ritmos Urbanos – Cataluña]
Muyayo Rif é considerada unha das bandas máis internacionais
do momento. Proba diso son as súas constantes xiras e
concertos internacionais.
Banda creada no ano 2000 en Cornellá de Llobregat
(Barcelona) é afín aos ritmos urbanos como o punk, ska,
reggae, latin ou rock, pero cun son propio e un directo
diferente, moi potente e donde predomina a enerxía, a festa e
a crítica social dende un espírito optimista e festivo.

www.muyayorif.com
@muyayorif

Contratación exclusiva
@muyayorif

ZEA MAYS

[Rock – Euskadi]

Banda de rock con toques electrínicos que naceu hai 20 anos
en Bilbo e que conta con 9 LPs de estudo.
Sempre souberon adaptarse aos novos tempos á vez que
mantiñan os pes na terra, ampliando o seu público sorteando
barreiras idiomáticas e aprobou con nota o gran reto para
calquera artista: rexenerar a súa audiencia sumando novos
seguidores entre os máis mozos.
Son todo eles motivos para sentirse orgullosos. E ese é, precisamente, o nome do oitavo
disco de estudo de Zea Mays: Harro (orgullosos). Souberon subirse aos trens sen ter que
dar codazos, cultivando sempre unha boa memoria. Poro todo iso teñene moitos motivos
para sentirse orgullosos. E nós, deles.

www.zea-mays.com/es
@ZeaMays97

Contratación exclusiva

@zeamaysrock

@zeamaysrock
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REVOLTA PERMANENT

[Hip Hop | Rap | Electrónica - Euskadi]
Ultravioleta é o último de Revolta Permanent. Baixo un
proxecto que engloba tanto un disco como un documental, a
banda de barakaldo publica no 2018 a súa obra máis ambiciosa
e na que participan 8 dos mellores productores a nivel estatal,
que uniron as súas forzas para facer dela algo especial e
diferente.

O proceso de creación, gravación e post-produción da obra foi
todo unha experiencia tanto para a banda como para os
productores. O resultado, oito cortes tan singulares e distintos entre si como o son aqulees que
formaron parte do disco, pero que manteñen en todo momento a escencia de Revolta Permanet e que
se reflicte nos seus potentes directos, cargados de enerxía e que sorprenden a quen pode disfrutalos.

revoltapermanent.bandcamp.com
@revolta.permanent

Contratación exclusiva
@revolta_music

@RevoltaEHPermanent

THE CRAB APPLES

[Rock – Cataluña]

O que comezou como un proxecto de amigos con gañas de facer
cancións, medrou, colleu forma e converteuse no gruop que
agora coñecemos.
Despois do seu disco debut Right Here (Discmedi, 2014), de
presentar por toda a península o seu EP Hello Stranger
(Discmedi, 2016) e actuar xunto a grandes bandas como The
Beach Boys, Nada Surf, Sidonie ou L.A., presentan o seu segundo longo A Drastic Mistake
(Hidden Track, 2018), un traballo que destaca pola súa evolución creativa e escénica.

www.thecrabapples.net
@thecrabapples

Contratación exclusiva
@thecrabapples

@thecrabapples

@thecrabapplesmusica
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LISTADO DE ARTISTAS EN EXCLUSIVA E PREZOS
Vudú
La Pegatina
Amparanoia
Dubioza Kolektiv
La Sra. Tomasa
Alamedadosoulna
Muerdo
Arco
Muyayo Rif
Zea Mays
Revolta Permanent
The Crab Apples

Xira presentación de disco
Xira La Gran Fiesta del Año. Paran durante todo
o 2020.
Xira El coro de mi gente

www.facebook.com/vudumusica

Xira Happy Machine

www.dubioza.org

Xira Nuestra Clave

www.lasratomasa.com

Xira Descriogenización (volven tras 2 anos)

www.alamedadosoulna.com

Xira La mano en el fuego. Para durante 2020

www.muerdoautor.com

Xira Abril

www.aarco.es

Xira All In. EP novo en 2019

www.muyayorif.com

Xira 20 Urte

zea-mays.com/es

Xira Ultravioleta

revoltapermanent.bandcamp.com

Xira A drastic mistake

www.thecrabapples.net

www.lapegatina.com
www.amparanoia.com

ROSTER INTERNACIONAL (contratación en Galicia)
•

2CELLOS. Consultar dispoñibilidade

•

LUISA SOBRAL. Consultar dispoñibilidade

•

RESIDENTE. Consultar dispoñibilidade

•

GOGOL BORDELLO. Consultar dispoñibilidade

•

ZUCO 103. Consultar dispoñibilidade

•

LOS CALIGARIS. Xira verán 2019

•

GORAN BREGOVIC. Novo disco "Three Letters
from Sarajevo"

•

BERSUIT VERGARABAT. Xira 30 anos en xullo agosto 2019

•

ANA TIJOUX. Xira xullo – agosto 2019

•

•

YOUSSOU N´DOUR. Consultar dispoñibilidade

AUTÉNTICOS DECADENTES. Xira abril – maio
2019

•

iLe. Xira xullo 2019

•

VICENTICO. Consultar dispoñibilidade

PLAYPLAN CULTURAL
SERVIZOS
* Asesoría e consultoría cultural
* Planificación e xestión de proxectos culturais
* Planes estratéxicos
* Proxectos a medida
* Programación e contratación de artistas
* Procura de financiamento: xestión de patrocinios e
axudas públicas
* Coordinación de produción de espectáculos en vivo
* Coordinación técnica de espectáculos en vivo
* Implantación de redes de comunicación e xestión de
equipos
* Plans de comunicación e xestión de márketing dixital
* Campañas de comunicación e publicidade en medios e
redes sociais

MATERIAL
* Escenarios de tarima
* Escenario remolque
* Cuberta de escenario Ground Support
* Estruturas de Truss
* Valos de delimitación
* Valos antipánico
* Mesas e cadeiras
* Carpas e chans
* Equipos de son e iluminación
* Equipos de redes de datos
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