INÈDITES
Cançons originals
Cançons en directe
Cançons en pantalla

INCONNEXES
Històries quotidianes
Històries compartides
Històries cantades

INQUIETES
Persones curioses
Persones creatives
Persones coordinades

COM VA NÉIXER
Inèdites neix un 1 de gener amb la necessitat de poder ensenyar una sèrie de cançons i
composicions de l’autora: Núria Llausí, però alhora crear un producte artístic únic i proper.
Poder unir diferents disciplines i el talent i propostes dels joves del panorama actual del
teatre musical. Una plataforma de visibilització per les noves cares i les noves creacions. Una
aposta pel futur, una oportunitat per les noves generacions i els nous formats artístics.

FORMAT
A finals de cada mes es publica a les plataformes digitals d’Instagram i Youtube una nova
cançó que compleix les següents característiques:
- Una localització i ambientació acord amb la lletra de la cançó.
- Un piano com a única instrumentació.
- Sempre es compta amb la col·laboració especial d’altres intèrprets.
- La creació d’una il·lustració específica i original per a cada cançó.
- Enregistrament en directe d’imatge i so en una única seqüència.
La temàtica de les cançons no té cap lligam argumental ni estilístic. Lletres molt quotidianes
per parlar sobre diferents inquietuds i el dia a dia que vivim (amor, feminisme, situació
laboral, cerca de la identitat...)

EQUIP
Inèdites està format per un equip fixe de 4 persones per a la creació i gestió del projecte:

Núria Llausí – música, lletres i gestió –
Graduada en Art Dramàtic, dins l'especialitat de teatre musical a
Eòlia. Ha treballat com a actriu en diversos espectacles com Els
Pastorets dir. Paco Mir (Teatre Poliorama, 2013-2015); Nit de
musicals (Teatre Grec, 2015 i 2017); Les Bruixes de Salem, dir.
Andrés Lima (Teatre Grec, 2016 i Teatro Valle-Inclán, 2017),
Hamlet/Segismundo dir. Loredana Volpe (Teatre Eòlia, 2018), Una
Habitació Buida, dir. Joan Maria Segura (Teatre Eòlia, 2019).
També ha participat com a Vocal Coach de Grinder, el musical
(Eixample Teatre, 2016). És co-fundadora i membre de la
companyia Com un llum, on ha realitzat els espectacles La
Venedora de Llumins; Fragmentos de Cenizas Escogidas, dins la 8a
mostra de teatre del Centre Penitenciari de Lledoners; i Un Carrer
És... dins els Festival Figueres es Mou. En el món de la composició,
destaca per ÀNTEROS (NunOff 2018 i Teatre Condal dins el
projecte ONYRIC), En moviment cançó promocional del Festival
Figueres es Mou 2018 i dos projectes pedagògics “Les Emocions” i
“Les Estacions” per l’escola Bressol NINS. Actualment compagina
el món de l'espectacle amb la docència.

Ferran Enfedaque – arranjaments musicals i pianista –
Estudiant del Recorregut de Formació Professional en Teatre
Musical a l'escola AULES de Barcelona. Format en estudis musicals
especialitzats en piano al Conservatori Municipal de Música de
Barcelona, exerceix com a professor de teoria musical i piano a
l'escola AULES, on també dirigeix musicalment tallers juvenils. És
membre del grup Acústic5, participants d'Oh Happy Day 4 i amb un
disc, El Tresor, les cançons del qual van formar part de l'espectacle
Acústic5 a l'Illa del Tresor. Va ser el pianista del concert personal En
Paral·lel de Clara Solé al Club Onyric de Barcelona. Recentment, ha
format part de Carrie, el musical al Teatre Gaudí de Barcelona,
interpretant el personatge de Billy Nolan, i Una habitació buida al
Teatre Eòlia, interpretant el personatge de Néstor.

Paula García – il·lustracions –
Graduada en Belles arts per la Universitat de Barcelona (20142018). Actualment combina els estudis de postgrau de Comedia
musical a l’escola Coco Comin amb la formació de l’actor
professional a l’escola Nancy Tuñon. Ha treballat com a cantant,
ballarina i/o actriu en diferents espectacles i events com La Festa
dels Supers (2014-2015), Nit de musicals al Teatre Grec (2017),
Undiz Shop Battles (2017), Demèter i Persèfone (2018) al Poble
Espanyol i en vàries cerimònies nupcials i hotels. Ha treballat com a
docent d’arts plàstiques així com també de dansa jazz i de cant en
diverses escoles.

Júlia Cortina – direcció fotografia, gestió i producció –
Estudiant del Recorregut de Formació Professional a l’escola Aules i
graduada en el Grau de Comunicació i Indústries Culturals de la UB
(2019). També té formació en violí, viola i fotografia (IEFC). Al 2018
va formar part de l’espectacle familiar Acústic5 a l’Illa del Tresor
(Teatre Regina Barcelona) com a cover de Pirata. Com a ajudant de
producció ha treballat en els espectacles Acústic 5 a l’Illa del Tresor i
Broadway A Capella (Teatre Onyric Condal de Barcelona). I com a
fotògrafa i dissenyadora gràfica ha format part de projectes com
Ànteros, El Tresor (Acústic5), Broadway A Cappella i Carousel en
Concert (Teatre Grec de Barcelona)

COL·LABORACIONS
Inèdites no seria res sense les seves col·laboracions. Diferents talents i propostes artístiques
i tècniques passen cada mes pel projecte per crear, en cada ocasió, un nou resultat i
proposta. Totes aquelles persones que ja han col·laborat en fer aquest projecte cada dia
més viu i ric són les nostres inquietes:
MONTSE PLANAS
Col·laboradora en diferents ocasions com a tècnica de càmera i so
ÀFRICA ALONSO
Col·laboració especial (veu) No la Vull
CARME MILAN
Col·laboració especial (veu) Aquella Veu
ELOI GÓMEZ
Col·laboració especial (veu) M’espantes
MARC UDINA
Col·laboració especial (veu) Immortals
NATÀLIA ZARCO
Col·laboració especial (coreografa i ballarina) Per on començar?
POL ROSELLÓ
Col·laboració especial (ballarí) Per on començar?
ADRIANA GARCÍA
Col·laboració especial (veu) Tingueu Pietat
CANDELA DÍAZ
Col·laboració especial (veu) Tingueu Pietat
ESTEL TORT
Col·laboració especial (veu) Lluny de tu

LES CANÇONS

NO LA VULL (amb Àfrica Alonso)
AQUELLA VEU (amb Carme Milán)
M’ESPANTES (amb Eloi Gómez)
IMMORTALS (amb Marc Udina)
PER ON COMENÇAR? (amb Ferran Enfedaque)
TINGUEU PIETAT (amb Candela Díaz i Adriana García)
LLUNY DE TU (amb Estel Tort)
ARA O MAI (amb Carles Alarcón, Àlex Ars, Júlia Cortina, Clara Solé)*
INQUIETA (amb *)
TREMOLO (amb *)
ESPINES (amb *)
NADALA (amb *)

*Pendents de confirmació i gravació

MATERIAL GRÀFIC
**Tots els vídeos publicats es poden trobar al canal de Youtube oficial del projecte;

Inèdites
** Per veure tot el material gràfic, gravacions i makings of podeu consultar el
perfil d’Instagram oficial del projecte; @_inedites_

CONTACTE
histories.inedites@gmail.com
nuriagolla@gmail.com

630126816 - Núria Llausí
jcortinalopez@gmail.com

669736045 - Júlia Cortina

