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LAU NOAH

LAU NOAH

Lau Noah (1994) és una compositora, multi-instrumentista i artista autodidacta catalana establerta a
Nova York.
Noah ha estat elogiada per distingits músics (Jacob Collier, Larry Goldings, Adan Jodorowsky, Jorge
Drexler, Dante Spinetta) pel sorprenent treball de contrapunt en la seva música.
Noah va tocar un Tiny Desk Concert al febrer de 2019, convertint-la en la primera catalana a actuar a la
prestigiosa plataforma.
Lau ha treballat en projectes de televisió com a músic per a Warner Bros (Little Voice, Apple TV) i ha
compost bandes sonores per a nombroses pel·lícules premiades en festivals internacionals.
El seu enfocament únic de la composició musical l'ha convertit en un acte cobejat per tallers i classes
magistrals per a diversos conservatoris de música i universitats de tot el món.
Noah va ser triada per a representar a RETROFRET GUITARS i D'Angelico GUITARS a Nova York per
presentar les seves noves línies de guitarres clàssiques.
Noah ha treballat amb el reconegut productor Blake Mills (Fiona Apple, John Legend, Alabama Shakes)
i va actuar amb Jacob Collier a Nova York en el llegendari BLUE NOTE JAZZ CLUB al juny de 2021.
Lau Noah va ser nomenada "descobriment musical de l'any" en 2019 pel guanyador d'Eurovisió Salvador
Sobral.
Noah ha realitzat gires en molts auditoris i festivals a nivell internacional i va llançar el seu primer treball
al juliol de 2021.
Billboard Magazine:
"Lau Noah està enamorant als amants de la música de cançó en cançó"

Espònsors:

Descripció del programa

"Lau Noah ofereix un programa de peces originals a veu i guitarra clàssica que posseeixen un estil únic i
virtuós amb influències de música llatinoamericana, obres clàssiques, aires cinematogràfics i
resemblances flamenques. El seu tapís musical és una conversa entre narracions magistrals, cultures
entrellaçades i una il·limitada imaginació que proporcionen al públic la capacitat de viatjar en el temps
entre el seu nen interior i l’ésser en què es convertiran quan finalitzi l'última cançó de l’espectacle. "
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