La Fundació Tony Manero y Dj Miguelito posen la festa de Cap d'Any a Formentera
dimarts, 29 de desembre de 2015 15:13

A l’última nit de l’any no faltarà la música a Formentera. El gran concert de Cap d'Any anirà a
càrrec de
Fundació Tony Manero
amb la seva gira Superficial Tour, qui a partir de la una de la nit, a l'envelat de Sant Ferran,
amenitzarà la vetllada amb les seves divertides cançons, seguit del dj Miquelito Superstar. Un
concert de luxe de la històrica formació de disco-funk que celebra els seus 20 anys
d’existència.

Després del desplegament compositiu i imaginatiu que va suposar Pandilleros, i passats 5 anys
de desenvolupament d'universos paral·lels (Los Fulanos, Chocadelia Internacional, Cardova) i
participació en projectes reconeguts per públic i crítica (Banda Achilifunk, TheExcitements,
Hypnotic), Miguelito Superstar i Lalo López s'han reunit de nou la millor banda de disco-funk de
l’estat, als pioners de la black-music a Espanya, a la Fundació Tony Manero, per gestar un disc
que suposa un pas més en el seu viatge creatiu pels camins del bombo a negres i les pistes de
ball.

SUPERFICIAL és un disc sense més pretensions que fer ballar, una reivindicació de la festa i la
música com a valors indispensables de l'ésser humà. Un treball que porta els Manero al so
disco dels vuitanta i a l’electro-funk, avançant des dels analògics setanta als digitals vuitanta.
Com els grans solistes i grups de soul i funk, que van fer evolucionar el seu so en aquest canvi
de dècada, la Fundació presenta 10 temes plens de sintetitzadors àcids, de pianos digitals,
caixes de ritmes primitives, riffs de vents secs i tallants, mantenint el toc Manero que aporten
tant Miguelito com Paquito Sex Machine com a cantants de la banda.

La Fundació torna amb entusiasme al terreny que millor coneix: la pista de ball. I ho fan amb
una formació renovada. Als Manero de sempre, el gran Paco "Mantecao" Manzanares als
teclats, Deliciosa Smith al baix, Ginés Brown al saxo i Tom Johnson al trombó, Paquito i
Miguelito en les veus i Lalo López a les guitarres, se sumen el magnífic bateria Marc Benaiges i
el gran Marçal "Sweet Lips" Borràs a la trompeta, sang jove per portar els Manero un pas més
enllà en els seus 20 anys de carrera.

On: Sant Ferran
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Hora: 1:00am de la nit de Cap d'Any

Per a més informació podeu contactar amb Music bus: 93 320 82 92

Servei de comunicació
Consell de Formentera
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