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Cachito

PRESENTACIÓ
Guitarrista Barcelonès, presenta el
“Cachito”, el seu primer EP. Aquest primer
treball és la suma de diferents singles
com “Tu la llevas” que ha anat publicant
de manera individual a totes les
plataformes digitals durant el
confinament. Edgar Platón crea
l’espectacle “Cachito” per a donar a
conèixer el seu treball i ho fa amb una
posta en escena original, jove i
innovadora donant una nova mirada a
nou flamenc fet a Catalunya.
El flamenc que ens
presenta està influenciat per el cante una
de les seves predileccions. El seu primer
disc simbolitza la trajectòria d’aquesta
jove promesa de la guitarra, així com la
seva carismàtica escènica embolcallada
de naturalitat i passió.

La sensibilitat d’una
nova generació de la
guitarra flamenca.

SINOPSI

IDEA I CONCEPTE

L’espectacle consta de 7 actes
curts, que representen la metàfora
vital: descobriment, consolidació,
explosió, grandesa, decadència, mort i
naixement. Cada part és un tema del
compositor que ens mostrarà d’una
manera íntima i directa el moment vital
que el va portar a composar aquests
temes. Representats cada un d’ells per
un pal de flamenc en concret, que
connectarà a l’espectador amb aquest
estat d'ànim. Així mateix i en aquest
ordre: Taranta, tangos, bulería, alegría,
colombiana, soleà i rumba..

La posada en escena, dinàmica i
propera amb el públic, la seva
escenografia basada en materials
nobles com les cadires de fusta, i
plantes, la disposició dels artistes en
forma de U invertida pretenen
transmetre el fil de l’espectacle així com
el pas dels diferents estats d’anims o
vivències que van inspirar a l’artista a
composar cada un dels temes. El
bailaor posarà el fermall d’or i donarà el
toc de flamenc més popular a
l’espectacle que a priori és un
espectacle musical.

BIOGRAFIA
Edgar Platón 1990, inicia els seus estudis en
el Taller de Músics de Barcelona 2006-2019,
complementa la seva formació en l’escola
Joaquín Herrera 2014. Amb 22 anys obté el
grau professional en Guitarra flamenca del
Conservatori del Liceo de Barcelona.
Ha viscut i estudiat a Sevilla entre 2012-13, i
també ha passat temporades a Andalusia
amb la finalitat de polir i perfeccionar la
seva tècnica i estil en el toque. Entre 201112 i 2017-18 també viu i veu a Jerez de la
Frontera una de les fonts de la seva
inspiració. Entre els seus Maestros cal
destacar a Manuel Castilla, Chicuelo, David
Leiva, Marta Robles, Manuel Granados, El
Balao, entre d’altres.
Ha treballat en el cicle flamenc Pinzellades
Flamenques 2018 i 2020, així com en
festivals importants: festival de
Guitarra Costa Brava 2019 y 2020 i el
Festival FlamenGi 2019-2020. A més ha

col·laborat en multitud de projectes i obres
de temàtica flamenca. Ha sigut impulsor de
cicles músicals flamencs en diferents locals
de Barcelona. Tot i la seva curta carrera ja
ha acompanyat a artistes reconeguts en el
panorama flamenc de la talla de Noelia
Sabarea, Andrés de Jerez, Alba Guerro,
Rafael Amargo, José de los Camarones,
entre d’altres.
Ha actuat en teatres i auditoris com Teatre
de la Mercè, teatre Victòria, Sala Viquini,
Casa Camarón, teatre Llantiol, petit Liceu, el
Harlem, Jazzi Club... I en països com Àustria,
Túnez, Grècia, Omán, Marroc... Les seves
ganes de comunicar i compartir la seva
passió per la música l’han portat a llançar
dos discos al mercat. Amb el seu primer
grup Sonio Negro, l’an 2017 i al 2020
“Cachito”, EP en solitari del que n’és
compositor i intèrpret, ha comptat amb la
col•laboració de grans professionals i amics
de professió.
“Cachito”, és un treball carregat de
passió, flamenc, elegància i bon gust.

EQUIP
Guitarra: Edgar Platón
Cante: David Sanchez i Thais Hernández
Violí: Núria Martín
Percussió: Álvaro López Palmas
Ball: Juan Heredia 'El Nito'

4 dels components de la banda, son estudiants
llicenciats en l’especialitat de flamenc en escoles
superiors i institucions de renom com SMUC, TALLER
DE MÚSICS I CONSERVATORI DEL LICEU, a part del
flamenc el seu aprenentatge musical es nodreix d’estils
com la música clàssica l jazz, l’òpera o la rumba
catalana. Els seus components han participat en
nombrosos projectes de prestigi i han treballat en sales
de renom com el gran teatre el Liceu o el Palau de la
música catalana de Catalunya. Tot i la juventud de tots
els components de la banda, han viatjat exportant l’art
flamenc a països com Nova Zelanada, Francia, Portugal,
Corea del Sur, Chile… i han participat en pel•lícules i
documentals amb artistes de renom internacional.

FITXA TÈCNICA
SO I LLUMS

STAGE PLAN- 6 MÚSICOS

PATCH LIST

FITXA TÈCNICA
SO I LLUMS
REQUERIMENTS TÈCNIS

Sistema de PA i llums
Sistema d'il·luminació per a concert i dansa
LineArray de la marca L´Acoustics o similar
Mesclador:
PA: Yamaha Ql5 o similar. Mínim 32 entrades
Monitors: M32 o similar. Mínim 32 entrades
Monitors:
L'equip de so haurà de ser l'adient per la situació acústica,
grandària i ubicació del concert.
Estarà en perfecte funcionament en tot el seu recorregut
7 monitors de la marca L´Acoustics o similar
3 monitors innearmarca shure SE846 o similar

Temps d'instal·lació i prova de so:
Instal·lació 1 hora
Prova de so, no inferior a 1,5 hores
La taula, reverbs i canals de dinàmica
no podran ser manipulats en el temps
comprès entre les proves i l'actuació
Vestidors:
Mínim dos vestidors para cada gènere
Càtering en vestidor: *
Ampolles d'aigua,
cafè, refrescs

ALTRES VIDEOS
www.link1.com
www.link.com

CONTACTE
Noemí Osorio Ubeda
645 090 777
noemiosoriodanza@gmail.com
www.noemiosoriodanza.com

