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Duet
Mabel Flores
Veu i guitarra

El Peri

Percussió

Banda
Mabel Flores
Veu i guitarra

El Peri

Bateria

Laia Pujol
Saxo

Jofré Orús
Guitarra elèctrica

Cristina Vallribera
Teclat i percussió menor

Mar Safont
Baix

Laura Parada
Tècnica de so

Cristina Moral

Després de la gran acollida del seu darrer àlbum Entre mujeres (Autoedició, 2018),
Mabel Flores és un dels noms que s’ha guanyat un lloc al panorama de la cançó
d’autora actual. Al març de 2020 es publica l’avançament del seu proper disc amb el
single “Vamos a volar” (Kasba Music), amb el que porta un nou directe més explosiu
i elèctric.
Un treball que recull el fruit d’una gira de gairebé 100 concerts durant el 2019 tant
a Catalunya com a la resta de la Península, i en els que destaquen festivals com
el Bioritme, l’Acústica de Figueres, el Paupaterres, la Fira Mediterrània de Manresa,
Elas Son Artistas a Galícia, o el Malditos Cantautores de Mallorca, a més de festes
majors i sales de tot el país. La seva música és la confluència de diferents gèneres
musicals que transiten entre la música mediterrània, ritmes llatins, aires del sud i
el pop, sumats a unes lletres fresques i honestes, escrites generalment des de la
crítica social i carregades de força, que atrapen pel seu enfocament senzill i directe.
De forma versàtil, adapta la formació que l’acompanya a l’escenari, i ofereix tant
directes acústics i íntims, com festius i instrumentats amb una banda contundent
formada majoritàriament per dones que reivindiquen el seu espai a través de la
música. Des dels escenaris, la cantautora deixa palés que és possible un oci amb
consciència i responsabilitat, abordant temes de gran compromís social i narrant
relats de vida, tant aliens com personals. El resultat és un show descarat i natural
sumat a una presència escènica caracteritzada per la naturalitat, l’humor entre
cançons i la complicitat. Un viatge musical per ballar, riure i emocionar-se.

Tècnica d’il·luminació

Directe “Libre” a la Festa Major de Sabadell
Clip ”La batalla invisible”
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