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Una proposta revolucionària. Amb ells escoltaràs la música que més t’agrada com mai
l’havies experimentada. No existeix cap grup de versions que presenti el mateix espectacle
que els Mashup Party Band. Són únics i inimitables. El mashup és un còctel musical que
consisteix a agafar les millors parts de temes arxiconeguts (dos, tres, quatre o els que es
vulguin) i combinar-les per a crear una cançó nova, única i sorprenent en rigurós directe:
La lletra de “L’Empordà” de Sopa de Cabra, acompanyada per la inconfusible guitarra d’AC/DC i
les trompetes d’Strombers. L’efecte que provoca en el públic aquestes mescles és d’alegria i
ganes de ballar quan identifiquen la melodia que sona, un breu moment de sorpresa quan
entra la veu amb una altra lletra igualment popular, i finalment, pura diversió i deixar-se
anar quan comproven amb quin mestratge i perfecció van afegint-hi parts d’altres hits. La
connexió amb el públic és immediata, i és aquesta participació amb la banda, sobretot amb
els que no han viscut cap concert igual, la que converteix el mashup en una festa total.
Entre els seus combos més explosius hi trobem Txarango amb Manel i Gossos; La Pegatina
amb Bongo Botrako i Black Eyed Peas; Bruno Mars amb Led Zeppelin i La Fundación Tony Manero;
Adele amb AC/DC i Oasis; Aitana & Ana Guerra amb Ed Sheeran i J Balvin & Willy William. Un
concert espectacular que inclou èxits de tots els estils provinents de més de quatre
dècades de música (70’s, 80’s, 90’s i 00’s) combinats amb el bo i millor de l’actualitat.
El directe explosiu dels Mashup Party Band també es pot contractar, i arribar a les 5 hores
música, amb el millor fi de festa, una sessió en viu del DJ Surda. Un reconegut creador de
mashups que recórre el món amb les seves sessions -sobretot els Estats Units- i que està
entestat a ser profeta a la seva terra i impulsar amb festes regulars, una escena pròpia,
mentre recórre Festivals i Festes Majors de tot l’Estat. Ja és resident al Clap i la Mirona i un
habitual d’altres sales com la Razzmatazz o Apolo barcelonina.
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