NOTA DE PREMSA

Lleida acollirà el primer espectacle de Pop-Rock
Juvenil, PopKids, per promocionar el talent vocal
dels joves lleidatans
Aquest dijous s’obre el càsting per seleccionar els joves vocalistes d’entre 10 i 17
anys que hi vulguin participar
PopKids posarà a disposició dels joves talents un equip de professionals de la
veu, liderats pel Salva Racero, qui els prepararà pel gran concert del 21
d’octubre a l’Auditori Municipal Enric Granados

Lleida, 3 d’agost de 2017

La ciutat de Lleida acollirà a la tardor el 1er Espectacle de Pop-Rock Juvenil,
PopKids
, amb l’objectiu de detectar i promoure el talent vocal de nois i noies
d’entre 10 i 17anys en un concert on interpretaran cançons de Pop-Rock de
tots els temps.
La iniciativa, ideada i produïda per Drac Màgic Events, compta amb un equip
de professionals d’excepció: el músic, guitarrista i compositor lleidatà, José
Ramon Madrid, que s’encarregarà de la direcció musical, i el cantant conegut
per la seva trajectòria al front del grup de rock Lax’n’Busto, Salva Racero, que
liderarà l’equip de professionals de la veu per preparar i orientar els joves
seleccionats.
A més, Racero oferirà una Màster Class final prèvia al concert, on cantarà un
tema amb els intèrprets.
Aquest mateix dijous s’obre el càsting per seleccionar els joves vocalistes
d’entre 10 i 17 anys que vulguin participar al 1er Espectacle de Pop-Rock
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Juvenil, PopKids. Les inscripcions es poden fer de dues formes: a través de la
pàgina web www.popkids.cat, on els interessats han d’omplir un formulari i
enviar un petit vídeo interpretant una cançó, o presentant-se al càsting
presencial que s’organitzarà els dies 2 i 3 de setembre.
El termini per presentar les inscripcions finalitzarà el 15 setembre.
Una vegada seleccionats, l’equip professional de PopKids atorgarà a cada
participant finalista un o dos temes per a la seva preparació i posterior
interpretació al concert.
L’objectiu del 1er Espectacle de Pop-Rock Juvenil, PopKids és detectar i
promoure el talent vocal i musical entre el jovent de les Terres de Lleida, alhora
que produir un espectacle de qualitat professional per fer gaudir el públic.
Els joves seleccionats interpretaran els temes més coneguts del Pop-Rock en un
concert que se celebrarà el pròxim dissabte, 21 d’octubre a les 19.00h a
l’Auditori Enric Granados de Lleida. Els nens estaran acompanyats d’una banda
de 10 músics sobre l’escenari, juntament amb una producció de so i il·luminació
professional.
El 
1er Espectacle de Pop-Rock Juvenil, PopKids, compta amb l’Escola de
Música L’INTÈRPRET i de l’Escola d’Idiomes INLINGUA i la productora Drac Màgic
Events com a mecenes, a més de la col·laboració de l’Ajuntament de Lleida i
de l’estudi professional Bossa Records.
Els mecenes oferiran 3 reconeixements als millors vocalistes el dia del concert.
Els reconeixements consistiran en:
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●

1 CURS-ESTADA DE PRODUCCIÓ MUSICAL (a càrrec de L’INTÈRPRET)

●

1 CURS ANUAL GRATUIT d’idiomes (a càrrec d’INLINGUA)

●

1 CURS ANUAL de teatre i interpretació (a càrrec del DRAC MÀGIC)

Per a més informació:
Elisabeth Vicens Corts
Productora de PopKids i directora de Drac Màgic Events
629 231 437
casting@eldracmagic.com

