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TORNASSOL "Manel Camp Quartet" MATTHEW SIMON, HORACIO FUMERO, LLUÍS RIBALTA
Un treball que aplega les interpretacions personals de 4 músics, encapçalats per el pianista i
compositor Manel Camp,a mes del contrabaixista Horacio Fumero, el trompetista Matthew Simon
i el percussionista Lluís Ribalta, units per la inspiració, la màgia i la interpretació instantània, alhora
que brillant i plena d’energia. Fent servir un llenguatge alhora personal i característic, líric però
també rítmic, popular i també jazzístic, ha elaborat 2 Suites, cadascuna en tres tempos diferents.
En aquest treball queda reflectit el “savoir faire”, la elegància i la professionalitat d´ uns mes que
excel-lents músics.
JAZZ

Segell: PICAP

Ref: 9105O7-11

Cod: 8425845905075

ABE DUQUE "ADR 16"
Abe Duc és un artista summament versàtil, els seus estils s'estenen per l'ambiental, el techno, el
downtempo, fins al jazz llatí electrònic. No sembla haver cap límit a les exploracions musicals de
Abe sempre guardant un sabor únic notablement refinat i absolutament propi. Podria ser classificat
com un productor per a productors, capaços d'anar on solament ell pot anar. En ADR 16 Abe Duc
explora el seu vessant més techno durant 14 talls que no deixarà indiferent als amants de la electrònica
més exigent.

ELECTRÒNICA
Ref: ADR16CD-09

Segell: DECODER

Cod: 661956931628

MAR ABELLA "M.A."
Quan pensem en dives del pop electrònic ens vénen al cap noms com Björk o a nivell nacional
Najwa Nimri. Doncs bé Mar Abella no trigarà en unir-se a aquests il·lustres noms i si no descobreixin
aquest sorprenent àlbum carregat de suggeridores melodies i grans bases electròniques, creades
per ella mateixa, que juguen entorn d'una deliciosa veu per a demostrar que això solament és el
principi. I si no temps al temps. No oblidin apuntar aquest nom Mar Abella.

POP-ELECTRÒNICA
Ref: 320003-03

Segell: NAT TEAM

Cod: 8437007001129

MICHEL HUYGEN "Magic Samui"
Una recopilació dels millors temes romàntics de Michel Huygen / Neuronium,a més inclou un tema
inèdit. És un disc dedicat especialment a Samui, una zona a Tailàndia de gran bellesa i que ha
enamorat a l'autor fins al punt d'haver comprat una casa que es convertirà sens dubte en el lloc de
retir especial i probablement font d'inspiració de noves creacions musicals… Presentat en format
Digipack. Inclou un llibret amb fotografies de la illa. Un veritable paradís terrenal.

CHILL OUT-ELECTRÒNICA
Ref: ANIMA011-02

Segell: ANIMA MUSIC

Cod: 689076906142

CHAWENG "Samui dreams"
La nova recopilació de NEURONIUM RECORDS presentant els treballs de 10 artistes diferents,
dedicat a la Illa Samui a Tailàndia. Per a gaudir de la música chill-out, moderna, relaxant, positiva
i vital ideal per a l'ambientació i gaudir de moments íntims i especials. Com artista convidada
apareixen dos temes de PRISCILLA HERNÁNDEZ del seu àlbum Ancient Shadows. Una recopilació
exclusiva de música chill-out inspirada en les nits de Samui.

CHILL OUT
Ref: ANIMA016-02

Segell: ANIMA MUSIC

Cod: 689076905640

