JA DISPONIBLE A LES PRINCIPALS PLATAFORMES DIGITALS LA CINQUENA
EDICIÓ DEL RECOPILATORI DE CASA DE LA MÚSICA DE MANRESA.
Durant la temporada 2016/17 s’han enregistrat a tots els artistes de la Catalunya central que
han passat per la sala STROIKA per realitzar aquest recopilatori.

Durant la passada temporada, 2016/17 tots els grups de la Catalunya central que van poder tocar a la sala Stroika, van ser
enregistrats gràcies al projecte de Cases de la Música (projecte compartit per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de
Manresa i Stroika) això genera una radiografia de l’escena musical de la Catalunya Central que ajuda als grups de casa a
fer un pas endavant en els seus projectes i formacions.
Aquest projecte també es vincula a les ajudes que s’ofereixen des de la xarxa de cases de la música, com per exemple,
“Km 0”, el qual ajuda a totes les formacions de la Catalunya central que pot tenir la seva oportunitat i pujar damunt d’un
escenari contrastat.
Les gravacions s’enregistren a cada concert de la sala STROIKA d’inici a final del mateix, amb el material gravat es realitza
la mescla i es masteritza el tema escollit per la banda, que serà el que s’utilitzarà per el recopilatori.
Quant els grups ja han seleccionat el tema que volen utilitzar per el recopilatori, es masteritzen tots els temes de totes les
bandes per poder penjar el disc digital d’una manera correcte i sense variacions entre els temes.
L’edició i la distribució digital del recopilatori dels grups de la Catalunya central i del Km 0 es realitza arreu del món via
internet i plataformes digitals (més de 67) com ara Spotify, iTunes...
Durant aquesta passada temporada 2016/17 es realitza la cinquena edició d’aquest recopilatori que estarà composat de 9
temes de diversos àmbits i estils.

El tracklist del disc i la portada del mateix seran el següent:

Vols Directes (Manresa 2016-2017) Vol. 5
01 Siroll – País de Merda
02 No Matters – Quant de Temps
03 Sòdia – Carta Blanca
04 Rostolls - Cowboy
05 Rupits - Endorfines
06 Aliens In My Room - Calavera
07 McGregors – Tocarte
08 Mousse de Araña – Carro de Cavalls
09 Kòdul – Desafiant el Sol (Live Stroika)
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