


Quan la nit arriba... surten les rapinyaires a per totes. Moment àlgid per caçar, devorar
preses, passar-ho bé... Aquesta és doncs la finalitat de Tyto  Alba, una banda formada
per  cinc rapinyaires nocturns disposats a donar-ho  tot i a atrapar quantes més preses
millor.

Tyto Alba  està  liderada  per  3  frontman/women a primera línia  d'escenari:  Meri  (ex-
cantant de Costo Rico) que amb la seva veu i posada escènica fa tremolar l'escenari, en
Chucho Díaz (directament de la Colòmbia més tropical) ens porta tot el “sabor” i  els
ritmes més calents i  ballables  i  Jaume Ibars  (ex-cantant de  Rauxa)  que amb la seva
energia i catxondeio omple la nit de rumba i meneio.

Tots tres ben sacsejats, i amb la contundència i estil propi que sumen en Gerard Cantero
i  Bernat  Torras  a  la  base  rítmica  fan  un  còctel  explosiu  que  aconsegueix  distreure,
animar, fer gaudir, cantar i ballar tot tipus de públic. 

Amb un directe molt acurat, desenfadat, alegre, festiu i molt treballat on s'hi barregen
estils  que van des de la rumba,  que n'és  el  pal  de paller,  passant per la  cúmbia,  el
reggae, el funky, l'skà o el son cubano.



       D    Si voleu escoltar la nostra maqueta:  https://soundcloud.com/tyto-alba-3
 

    a    Si voleu veure videos  de la banda en viu:      
                                    https://www.youtube.com/channel/UCpWEDAP7C48WosO74afeThQ

    D   Ens podeu seguir a :      www.facebook.com/gruptytoalba 

a         Pressupost: 750 €

    D     Contractació:  
                 Meri López

           Telèfon: 656909057 
                 e-mail:  meritytoalba@gmail.com                                               
 

https://soundcloud.com/tyto-alba-3
http://www.facebook.com/gruptytoalba
https://www.youtube.com/channel/UCpWEDAP7C48WosO74afeThQ




                           Rider - Llista de Canals

     Canal Aplicació   Microfonia

1 Bombo AKG 112
2 Cajón Shure Beta 91
3 Bongo Sm 57
4 Caixa Sm 57
5 Oh percussió L AKG C3000
6 Oh percussió R AKG C3000
7 Baix D.I.
8 Percussió Bongó 2 Sm 57
9 Guitarra Godin D.I.

10 Guitarra Espanyola D.I.

11 Guitarra elèctrica Sm 57

12          Veu Meri Sm 58

13          Veu Jaume Sm 58

14         Veu Chucho Sm 58

15         Veu Gerard Sm 58

16         Veu Bernat Sm 58

5 envios i 5 monitors



                          Distribució  a l'ESCENARI

Veu 
Meri

Veu Chucho, 
guitarra 

espanyola, 
Bongó 

Bateria, cajón,  
bongó i coros

Baix elèctric
 i coros

Veu Jaume 
guitarra 

elèctrica, 
guitarra 
Godin



  D      Contractació:  
            
                  Meri López

           Telèfon: 656909057 
                  e-mail: meritytoalba@gmail.com   
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