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Fotos per descarregar
https://drive.google.com/drive/folders/1dafQp5RsPZDoSQ6HXmzJqHl9dwJjP_ZU?usp=sharing

Vídeos
https://www.youtube.com/watch?v=t8OThR4fmFE
https://www.youtube.com/watch?v=Kqo97lN6Jgc
https://www.youtube.com/watch?v=cu0KJPklpV8

Karol Green
Gaia
Qui és Karol Green?
Karol Green, cantant sud-africana integrada
a Catalunya des de fa 23 anys, é s una artista
intrè pida que tot i la seva joventut s’ha anat forjant
a sobre l’escenari en els mú ltiples projectes que ha
format part. Va iniciar el seu periple musical com a
professora de ball funk i hip hop en diverses
escoles i com a integrant d’una coral de gò spel
actuant-hi tant de solista com de coreò grafa.
Amb grans dots de directora, actualment dirigeix
les corals Barcelona Soul Choir, Cor Gospel Sant
Celoni i Gospelians de Girona, grup que va formar
part de la primera temporada del concurs de TV3
‘OH Happy day’.
A mé s, el seu carà cter participatiu l’ha fet crear la
primera jam de gò spel sota el nom de The Gospel
Jam que se celebra un cop l’any amb l’objectiu de
compartir la passió per aquest estil de mú sica.

Aixı́ mateix forma part de l’equip artı́stic
de la Companyia Pels Mé s Menuts que amb el seu
espectacle “Black Music Pels Mé s Menuts” han
actuat a principals escenaris com ho só n el Mercat
de Mú sica Viva de Vic, el Temporada Alta, al Black
Music Festival o al Teatre Tantarantana de
Barcelona.
Què és Gaia?
Gaia é s l’à lbum de debut en solitari de Karol Green.
Grà cies a una campanya de mecenatge, el somni
d’aquesta cantant i directora de gò spel s’ha pogut
complir.
Gaia é s fruit de molta feina cuinada a foc lent, sense
presses, aquests darrers anys.
Enregistrat al Dry Town Studio i el Teatre
de Sant Esteve de Palautordera, amb la
col·laboració dels mú sics Arnau Figueres
(producció i multi instrumentista), Dave Bianchi
(masterització ), Pau Figueres i Enric Ez (guitarres),

Adri Gonzá lez (teclats), Antonio Torres (bateria),
Xavi Lozano (instruments de vent) i la Barcelona
Soul Choir (cors).
El resultat é s un conjunt madur, profund i serè
d’onze composicions, deu en la seva llengua
materna, l’anglè s, i una, “Vals tot el mó n sencer”,
que tanca el disc, en català . La natura é s el nucli
principal del disc.
A partir de melodies a primera escolta amables de
tonalitats pop, soul, world music (especialment
africanes), Gaia é s un cant marcat a la natura. Les
llums, els colors de la natura ha inspirat la seva vida
i desitja que la seva mú sica inspiri a qui l’escoti a
estimar-la. Segons Karol Green, el fet de rendir-nos
al ritme de l’univers ens permetrà veure-hi millor i
adonar-nos que tot està connectat: l’é sser humà
necessita la natura per sobreviure i aquesta
necessita, d’una manera de nitiva, que l’allunyaem
dels interessos econò mics d’uns quants per
mantenir-la a resguard de la destrucció . Tots som
natura. Per tant, Gaia é s un viatge d’anada i
tornada pel camı́ de l’amor i de la mú sica.

+info:
Web: www.karolgreen.com/gaia
Instagram: @karolgreengaia
Facebook: @karolgreengaia
Contact
Karol Green
karolgreenmusic@gmail.com
(+34) 622 692 400

www.karolgreen.com

Entrevistes destacades del 2019:
CATRADIO >> https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/a-tocar/karol-green-pop-soul-i-sons-africans-inspirats-enla-natura/audio/1055795/?fbclid=IwAR2cPoMqm3iGp8jyQNJvo5Bx6Da67DOj6PrbTCZvnJrIDNwbJKYjtscFw6A
EL PUNT AVUI>> https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1706745-si-tothom-cantes-en-una-coralarreglariem-moltes-coses-al-mon.html
REGIÓ 7>> https://www.regio7.cat/d-entrada/2019/11/08/no-triar-cantar-dirigir-compondre/578431.html
DIARI DE TARRAGONA>> https://www.diaridetarragona.com/reus/Karol-Green-a-Reus-Tothom-te-una-llum-unicai-lha-de-fer-brillar-20191002-0080.html

Concerts destacats del 2019:
-Jamboree, Barcelona - 11/12/19
-Programacio Teatre Sant Fruitos de Bages - 9/11/19
-Llibresons Enderrock, Girona - 2/11/19
-Festival Open Heart, Santa Susanna - 13/10/19
-Festival Di(vi)nes, Reus - 4/10/19
-Festival White Summer, Pals - 11/8/19
-Jornades La Plana, Sant Maria d'Olo - 9/8/19
-Festival Notes al Parc, Girona - 27/7/19
-Programacio Teatre Sant Esteve de Palautordera - 14/7/19
-Programacio Ateneu Sant Celoni - 30/03/19

