
L’escenari Big Las Palmeras acollirà la gala, 
presentada per Nando Escribano, en què un jurat 
professional decidirà el nom de l’guanyador.

De la mà de New Talent La Santa, dotze artistes 
emergents escollits entre més de 300 participants 
han passat per l’escenari de La Santa.

El guanyador rebrà una beca per a la gravació d’un 
single sota la direcció artística de Dan Hammond.

Santa Cristina d’Aro, 25 d’agost de 2021. El proper divendres 
27 d’agost tindrà lloc la gran final del New Talent La Santa, 
un cicle dedicat al talent musical emergent de Catalunya 
que ha tingut lloc al llarg de l’estiu al Santa Cristina Horse 
Club de Santa Cristina d’Aro (Girona).

Un total de dotze finalistes seleccionats d’entre 
més de 300 inscrits han actuat a l’escenari de La 
Santa, amb un ampli ventall d’estils musicals però 
amb un denominador comú: un talent indiscutible, 
que confirma l’excel·lent estat de salut del nostre 
panorama musical. 

EL NEW TALENT LA SANTA 2021 ARRIBA A LA SEVA FI AMB UNA GRAN GALA  
EN QUÈ ES DESVETLLARÀ EL NOM DE L’ARTISTA GUANYADOR

EL GUANYADOR DEL CICLE DEDICAT AL TALENT MUSICAL EMERGENT DE CATALUNYA 
ES DECIDIRÀ AQUEST DIVENDRES 27 D’AGOST

D’aquests dotze finalistes, un comissariat artístic 
format per diversos representants del món musical 
n’ha escollit tres, que actuaran aquest divendres 
27 a l’escenari Big Las Palmeras en una gran gala, 
presentada per Nando Escribano, gratuïta i oberta  
al públic.

D’entre aquests tres finalistes, el jurat n’escollirà 
un, que rebrà el guardó New Talent La Santa 2021, 
trofeu de l’escultor José Andrés Vera, i una beca de 
1.500 euros per a l’enregistrament d’un single sota 
la direcció artística del productor Dan Hammond, a 
més de cobertura i comunicació a través dels canals 
de difusió de La Santa. El guanyador tindrà, a més, 
el privilegi d’inaugurar amb un concert en directe la 
segona edició del guardó New Talent La Santa 2022.

El presentador Nando Escribano, una cara coneguda pel 
públic gràcies al seu pas pel programa Cazamariposas, 
exercirà de mestre de cerimònies d’una gala que 
promet mantenir-nos en suspens. Ell serà l’encarregat 
de donar pas als tres finalistes, que actuaran en rigorós 
directe a l’escenari Big Las Palmeras davant del públic 
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assistent i d’un jurat professional format per grans noms 
del panorama musical estatal. Robert Grima, president 
de Live Nation; Sergi Sánchez, director musical d’Els 40; 
Dan Hammond, compositor i director musical en Why 
Not Music; Chema Payero, programador artístic de Las 
Dalias Ibiza; Eddie Roca, compositor i cantant; i Rai Saña, 
programador artístic de La Santa, seran els membres de 
l’jurat encarregats de designar el guanyador entre les tres 
propostes finalistes.

Per a finalitzar la gala, el jove artista alacantí Almacor 
actuarà en directe per als assistents, i oferirà el seu 
repertori de trap, reggaeton, sons llatins i músiques 
urbanes, amb temes com De to’, Llamando, Me flipa o Yo 
ya no quiero nada. Per últim, una sessió de DJ a càrrec de 
Lunedi fins al tancament de portes de La Santa posarà fi 
a una nit intensa i inoblidable, en la qual es farà realitat el 
somni d’un jove artista local: gravar el seu primer single.

L’accés a la gala és gratuït. Es poden reservar taules per 
a copes a la zona chill out (WhatsApp 674 912 771) o una 
taula per sopar al restaurant Las Palmeras per a un sopar 
mentre es gaudeix de la gala (WhatsApp  
630 155 320).
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LA SANTA
Qué: Artesania, tendències, corners gastronòmics, copes, actuacions 
en viu en petit format, DJ, sorpreses, tallers per a nens i activitats...

Quan: Del divendres 16 de juliol al diumenge 29 de d’agost

Horari: De 18 a 1 hores 

On: Santa Cristina Horse Club C-250. Girona a Sant Feliu de Guíxols km. 
27,6. Santa Cristina d’Aro (Girona) 

Públic: Familiar

Preu: Entrada gratuïta en accés des de pàrquing. Resta del públic 3 € / 
Nens menors de 12 anys accés gratuït. 

Aparcament: 6 € tarifa plana que inclou una Moritz per vehicle. Ocupants 
d’el vehicle accés gratuït. 
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Descarrega el dosier de premsa de La Santa en aquest enllaç
Descarrega fotografies en alta resolució en aquest enllaç
Consulta les activitats a l’agenda 

https://www.lasantamarket.com/comunicacion/
https://www.lasantamarket.com/comunicacion/
https://www.lasantamarket.com/agenda/

