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Per a Neus Mar, cantant que viu a Palafrugell ha arrivat l'hora de presentar-se al públic
barceloní amb el seu disc aigua de Flor. I ha escollit fer-ho al Casino -La Aliança del
Poblenou el dissabte 23 de maig.

Per a editar el disc, Mar va cercar mecenes i esponsors, perquè "la passió per cantar em
va portar a il·lusionar-me de nou per una nova aventura, i a contracorrent" he buscat el
recolzament en persones que han cregut en mi".

.

Neus Mar, reconeguda veu femenina en el món de les havaneres, on ha destacat per la seva
veu carregada de matisos, clara i transparent ens presenta el seu nou treball discogràfic.
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Aprofitant la seva versatilitat ofereix un nou i variat repertori on temes com " Cantares" o "País
petit" es barregen entre altres amb "Vestida de nit", " Mare vull ser pescador"... i "Aigua de
Flors" tema propi que dóna nom al cd. I tot plegat embolcallat amb unes sonoritats, unes
instrumentacions i una perspectiva particular.

L' acompanyen Emilio Sánchez a la guitarra, Florenci Trullàs al violí, Ivó Oller a la trompeta,
Pep Rius al
contrabaix i
Toni Gadea
a la percussió.

Ha estat amb l'aportació de moltes persones que s'ha fet realitat aquest projecte musical. A
banda del concert d'aquest dissabte, Mar aporta una llarga llista de concerts durant tot l'estiu a
les comarques de Girona i a la costa Brava, que podeu consultar a la seva Web personal .
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