TEMES PROPIS

EBRI KNIGHT
FOLK, ROCK, PUNK
PRESENTANT CARRER
Arnau Aymerich
Veu i guitarres

Alba Atcher

Ja fa més de 15 anys que Ebri Knight recorren pobles, ciutats, festes i festivals
fent esclatar les arrels, la rebel·lia i la festa, tot de cop, dalt de l’escenari. I ja en
són moltes les nits - prop de 600 - en què ho han fet possible. Han fet un viatge
llarg, sempre a prop de la seva gent i ple d’aprenentatges compartits. Sempre amb
ganes de seguir picant pedra, sempre amb els braços oberts, acollint noves lluites
i sonoritats al seu relat.

Flautes, acordió i veu

Toni Corrales
Violí i veu

Albert Avilés
Baix

Jordi Julià
Guitarra elèctrica

Laia Anglada
Bateria

L’any 2021, després d’una exitosa campanya de micromecenatge on van aconseguir
més de 30.000€, van publicar el seu 5è disc d’estudi, Carrer (Maldito Records, 2021).
La pandèmia no ha pogut aturar l’embranzida que el grup ja duia amb els seus
dos treballs anteriors: Guerrilla (Maldito Records, 2018) i La Voz Dormida (Maldito
Records, 2019), amb els quals van girar durant dos anys fent més de 120 concerts.
Amb Carrer, el grup ha girat també per tot Catalunya i Espanya fent una llarga gira
per sales i festes majors tot i les restriccions i impediments.
I, atenció, que el 2022 ve carregat. Ebri Knight ja han estat confirmats per festivals
com el Viña Rock, Festardor, Acampada Jove, Festiuet o Marea Rock. Aquests seran
alguns dels plats forts d’una gira que promet moltes nits de lluita i folk-rock. A més,
el grup ja prepara alguns llançaments, que aniran sortint durant l’hivern i primavera
d’aquest any, i que acabaran d’arrodonir la proposta.
Del Maresme al món, del punk al folk.

Escolta el Disc Carrer
Directe a la Sala Apolo (Barcelona)
Clip “Vientos del pueblo”
Clip “Supervivència”
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