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Una altra catalana a Eurovisió?
Aquesta és la noia que també hi
podria anar

En Miki no serà l'únic català a Eurovisió. La Carlota López, una noia de Salou de 24 anys,
acompanyarà Duncan Laurence (representant d'Holanda) al festival. Ella és la guitarrista del
grup d'aquest noi, i tal com ha explicat a una entrevista a El món a RAC1
(https://www.rac1.cat/programes/el-mon/20190207/46279776799/carlota-lopez-holanda-eurovisioduncan-laurence.html) , no sap si pujarà a l'escenari però participarà als actes promocionals
previs a Israel.
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Una publicación compartida de CARLOTA LÓPEZ ?
(https://www.instagram.com/carlotalopezvdlogt/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading)
(@carlotalopezvdlogt) el 21 Dic, 2018 a las 3:41 PST

Com ha explicat la Carlota a Rac1, viu a Holanda des dels 18 anys. I encara que la seva àvia
és holandesa, el motiu que la va dur fins allà van ser els estudis de música moderna. Diu que un
cop allà, va ser Duncan Laurence qui la va guiar a fer els seus primers passos quan va començar la
Universitat. Arran d'aquesta amistat, fa dos anys i mig que comparteixen grup.

Happy bday Carlota ?????? pic.twitter.com/z9pJSRp49K (https://t.co/z9pJSRp49K)
? dunclaurence (@dunclaurence) 25 de gener de 2019
(https://twitter.com/dunclaurence/status/1088743245025370113?ref_src=twsrc%5Etfw)
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Resulta que el cantant del seu grup va participar a ?The Voice 2014? i la coach que va tenir
al programa havia participat a Eurovisió i actualment és membre del jurat que decideix quin artista
i quina cançó van al festival. La coach va proposar a Laurence per portar algú menys conegut que
els participants habituals i la televisió del país hi va estar d'acord.
No es podrà sentir la cançó fins al 7 de març, però la Carlota diu que té una base electrònica i
moderna. Ja tenim ganes de sentir-la, i a veure si podem veure una altra catalana a l'escenari
d'Eurovisió 2019!
Podeu sentir l'entrevista que li ha fet El món a RAC1 a Carlota López aquí
(https://www.rac1.cat/programes/el-mon/20190207/46279776799/carlota-lopez-holandaeurovisio-duncan-laurence.html) !

V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=ptB_nZ119uY
Elisabet Casanovas, actriu i una de les protagonistes de la sèrie Merlí, passa per
AdolescentsiCat (http://instagram.com/adolescentsicat) . Parlarem de la seva experiència al món
del teatre i també de la seva etapa com a Tània..
Li farem passar algunes proves, per exemple: Recordarà alguns dels diàlegs de Merlí? Serà capaç de
parlar de l'obra de teatre que està fent ara després de respirar heli?
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