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BIOGRAFIA
Raska és un grup de música català format el 2011 per components originaris del Baix
Montseny i el Maresme. La seva trajectòria es caracteritza per l’evolució constant i l’acumulació d’experiències i influències musicals que han portat el grup fins a la consolidació, amb un so propi i un directe ple d’energia.
Madurant de la mà d’aquest projecte, la formació ha passat per diversos estils musicals
fins assentar-se en el mestissatge i en una esfera més propera al rock. Seguint aquest
progrés, l’últim àlbum “Reneix de les Cendres” introdueix també bases electròniques que
es barregen amb sons més acústics.
Des dels inicis Raska aposta per un binomi entre la festa i la crítica social. Així, amb tres
àlbums i molts concerts a l’esquena, el grup aconsegueix connectar amb el públic en
uns directes enèrgics, desperts i molt ballables, sense deixar de banda l’element reivindicatiu. Empàtics i conscienciats amb la realitat actual, les seves lletres es converteixen
també en un instrument de denúncia social.
Després de més de set anys creixent, gaudint i fent gaudir el públic dels escenaris catalans, l’estiu del 2018 es presenta com un nou capítol pel grup. Després de la temporada
anterior, i la participació al Canet Rock, Raska continua reinventant-se i prepara nous
singles, que veuran la llum als escenaris durant la pròxima gira.

TRAJECTORIA
7 anys sobre els escenaris
+ 100 concerts Telecogresca 2014
Canet Rock 2017
3 àlbums
Més de 30 cançons pròpies
Més de 5.000 seguidors a les xarxes

SUMEM A LA CAUSA
Raska s’involucra en primera persona amb les causes solidàries i les reivindicacions
socials participant activament dels actes i concerts benèfics que s’organitzen arreu
de Catalunya. Més enllà de les seves lletres, ells mateixos intenten ser el canvi – tal
com resa el títol d’un dels singles del seu últim treball – posant el seu granet de sorra i
col·laborant amb qualsevol acte solidari que se’ls hi presenti.
L’educació esborra fronteres (2017): Celebració dels 40
anys d’Educació Pública Popular i Permanent de l’Escola
d’Adults de Girona, que lluita per una educació crítica. Tots
els beneficis destinats a la causa dels refugiats sirians.
Concert Solidari Nzuri Daima (2017): Festival de concerts
a Sant Antoni de Vilamajor per donar a conèixer i recaptar
diners per la fundació Nzuri Daima i el Coro Safari, juntament amb els companys de 9Son, les Absentes, PD Pausa i
Ojo de Buen Cubero.
Refusats Cardedeu (2016): Espectacle solidari de teatre,
música i dansa organitzat per les plataformes Proactiva
Open Arms i Stop Mare Mortum, amb la col·laboració d’un
centenar d’artistes entregats a la causa per frenar la barbàrie a Síria.

MEMBRES DEL GRUP
Maiol Bosch: Veu
Adrià Cánovas: Saxo tenor
Marc Colomé: Teclat
Jordi Deumal: Guitarra
Martín Díaz: Saxo alt
Adrià Draper: Bateria
Max Elias: Trombó
Miquel López: Trompeta
Pau Miralpeix: Baix
Àlex Pérez: Guitarra

CONTACTE
Management i Contractació
Xavier Banús i Carles Garcia

SEGUEIX-NOS
Facebook

666885885 - 667383134

Instagram

contractacio@raska.cat

Twitter

Premsa
Gemma Sagrera
690785901
promocio@raska.cat
Més informació:
info@raska.cat
www.raska.cat

ESCOLTA’NS
Spotify
You Tube
I Tunes

