
Mai Mai
Arribar a Mart

01. Llançar-se al buit 03:16

02. Sense negociar 03:03

03. Oasi (+Carla Pérez de 'Mourn') 03:49

04. Prioritats 04:00

05. Oxigen 02:58

06. Promeses  02:50

07. Com arribar a Mart (+Joan Colomo) 04:02

08. Dreceres al cel 03:02

09. Corre (+Miquel Landete de 'Senior i el Cor Brutal') 03:12

10. M'atrapa 03:12

'Oxigen' és el tema avançament d'Arribar a Mart (2015-Flor y Nata Records), nou disc de
Mai Mai. L'àlbum de la banda valeciana, produït per Eric Fuentes i Tono Hurtado, veurà
la llum a les plataformes digitals el proper 7 d'abril i estarà disponible en edició digipack a
aquest mes d’abril, la presentació en directe a València a la Sala Wah Wah serà el 16
d’abril). Acompanyen el llançament de la cançó amb un videoclip dirigit per Pau Berga,
guitarrista de la banda, i realitzat per Graphic Records.

El nou treball "Arribar a Mart" està finançant-se amb una campanya de micromecenatge a
Verkami, i comptarà amb les col·laboracions de Joan Colomo, Miquel Landete de
'Senior i el Cor Brutal', i Carla Pérez de 'Mourn', a més de la participació del prestigiós
rocker barceloní Eric Fuentes.

Arribar a Mart significa l'evolució del so de Mai Mai cap a un terreny de textures més
crues i obscures, tot mantenint la personalitat de la banda. Tots els elements que
envolten les cançons estan connectats, des de la promoció prèvia fins a el disseny del
disc amb fotos de Mònica Llop, passant pel videoclip. La banda ha volgut construir un
gran relat amb diverses línies interpretatives que farà ampliar l'experiència d'escoltar
aquest disc.

Mai Mai està format per :
Mario Sancho (veu i baix),
Pau Berga (guitarra i cors),
Pau Belda (bateria i cors)
i Miquel Albero (guitarra).

Els Mai Mai, comencen a assajar a finals de 2012 a València i publiquen el seu primer EP
el 2014. El presenten amb una gira de 25 concerts que propicia el fitxatge pel segell Flor y
Nata Records que reedita l'EP i arriba a un acord amb el grup per editar el seu primer
llarga durada.

www.florynatarecords.com/interpretes/maimai_ct.htm
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