Andreu Valor
Contractació 2016

Andreu Valor i Insa, neix a Cocentaina (El Comtat) el
04/06/1978.
Vuit anys fent camí en solitari. Quatre discos
editats. Constància seria la resposta.
El cantautor contestà, després d’iniciar camí en
solitari al 2008, fa d’aquesta elecció un mode de
vida amb total dedicació. Cinc-cents concerts en
aquests pocs anys avalen l’evolució de l’autor i la
seva música, que incideix des del primer moment
en intentar fusionar compromís i bellesa, actitud i
consciència, desig i esperança en cada projecte que
ens presenta. Perquè li importa la vida i en ella a qui
l’habita: la societat.

Web Andreu Valor
Press Kitt "Malgrat la pluja"

Absorbint l’essència de molts referents escoltats al
llarg d’una vida, la tendència és caminar cap a
camins inexplorats intentant aportar noves
sonoritats ens els propers projectes.

Les seves lletres aporten una constant ideològica
que fonamenta cada essència en el desig d’aportar
la paraula melòdica adequada per fer de la justícia
moral i el sentiment d’humanitat un món equilibrat
dedicat a la pau i a la igualtat.
De moment i fins ara, ha editat quatre treballs
discogràfics, tots quatre sota el segell de la
discogràfica MésdeMil:

- En les nostres mans (2010)
- A l’ombra de l’obscuritat (2012)
- Malgrat la pluja (2013)
- Co(i)nspiracions (disc amb el cantautor Joan
Amèric, 2015)

Oberta la contractació
per al 2016.
Per a més informació,
no dubteu a contactar
amb nosaltres:

Des del primer acord a l’últim vers, la proposta
tracta d’acaronar sentiments bàsics i somnis
poètics, reflexions doloroses per convertir-les en
madurs somriures, gestos de bondat per una fràgil
atenció a la vida. Respirar delicadesa. Collir dignitat.
Viure amb el dret d’existir.

Susana Mancheño
Telèfon: 696.371.120
management@auva.cat
Web:
www.auvamanagement.cat

En realitat, sinó fos per la música hi hauria més raons per a
tornar-se boig. (Pyotr Ilyich Tchaikovsky)

