LUCAS DALMAN

Esbós del Projecte
‘La passió per la música més enllà dels
escenaris’

Lucas Dalman és un projecte musical concebut i format per
músics de la comarca que busca fer-se un lloc en el panorama musical
del país amb l’ilusió de donar a conèixer el seu estil i la seva pròpia
música amb l’experiència de més de tres anys sobre els escenaris dels
seus integrants amb diferents formacions.

-Formació i Espectacle en Directe: la banda està formada per
una secció de percusió (Bateria Rock), i una secció melòdica integrada
per Guitarra, Veu, coros, i Piano que es combinen al llarg d’1 hora i 15
minuts alternant temes propis i versions de cançons conegudes
ajustades a l’audiència i al moment.

-Estil Musical: partint d’un estil Pop Rock, el projecte Dalman
incorpora elements d’altres estils com el Jazz i el Rock and Roll
influenciats per la necessària herència rebuda de la tradició musical
anglosaxona i catalana dels últims vint anys.

-Integrants:
· Lucas Dalman: crescut entre vinyes i format per alguns dels
millors músics del nostre país com l’Olga Serra i el Pere Bardagí
comença a composar temes propis a l’edat de 15 anys. Combinant els
estudis de Dret amb la música s’autoprodueix profesionalment el seu
primer album entre els anys 2016 i 2019 amb els seus respectius
videoclips dirigits per Bernat Almirall (Fotògraf de Txarango), i Clara
Soler Isart, ajudant de direcció de l’oscaritzada película Un Monstruo
Viene a Verme. Durant aquest període és cantant, guitarrista i pianista
del grup penedesenc Trifàsic amb el que duu a terme més de 80
concerts per la comarca en aquests anys.
· Adrià Claramunt: nascut a Vilafranca del Penedès l’any 1993,
compagina la seva formació musical i acadèmica de la mà de Aldo
Caviglia, Marc Miralta i David Xirgu al Conservatori del Liceu
especialitzat en bateria Jazz amb l’activitat professional com a músic
juntament amb la docència. Ha treballat amb músics com Giulia Valle,
David Mengual, Dee Jay Foster, Marina Tuset, compartint projectes
consolidats com Daniel Ferruz Quartet, Liceu Jazz Big Band, Jazz
Bodas de Figaro sota la direcció de Paco Mir. Tanmateix es troba actiu
en àmbits de la música tradicional catalana i pop amb grups com
Trifàsic, Pum-Sum-Ka.

-Més enllà dels escenaris: com cualsevol forma d’art, no només
perseguim que la gent s’ho passi bé i disfruti als nostres concerts, sino
que el misatge de la música i de les nostres lletres transcendeixi i
tingui una repercussió en l’audiència que ens estigui escoltant. És per
això que sentim la necessitat de començar aquest ambiciós projecte
en el lloc que ens ha donat veu i ens ha vist créixer.

Concert a Vilobí del Penedès, Octubre de 2018

Concert a la Discoteca 1879 Casino Vilafranca del Penedès, Gener 2019

Actuació al Festival Talls, Agost 2018

Actuació al Teatre Cultural de Torrelavit,
Setembre de 2018
Concert Vinseum, Juny 2018

Enregistrament de l’àlbum de creació pòpia a l’Estudi de Gravació
penedesenc Estable Records.

