CARLA MORRISON, NOVA ARTISTA
CONFIRMADA AL SUITE FESTIVAL 2022

Barcelona, 25 de març de 2022 .- Clipper’s Live, organitzador del Suite Festival (BCN
Music Experience), ha anunciat una nova artista confirmada per l’edició de 2022. La
mexicana Carla Morrison actuarà el 20 de juliol al Gran Teatre del Liceu, en el marc del
festival, per presentar El Renacimiento, el seu primer àlbum en gairebé set anys. Aquest
nou treball discogràfic, amb el qual l’artista tornarà als escenaris, es publicarà el proper
29 d’abril.
L’aclamada cantautora torna ara a la música amb una visió renovada d’ella mateixa,
després d’analitzar qui ha estat en els últims anys i qui vol arribar a ser. “Sento que
finalment he entès qui era, i això és quelcom que t’ajuda a viure la vida millor”, diu.
Morrison considera que “aquest ha estat el meu renaixement, tant per la meva ment
com per la meva ànima”.

Les angoixes emocionals i personals són la base del treball de Carla Morrison, i
precisament aquesta honestedat és la que l’ha portat a múltiples nominacions als
premis Grammy i a guanyar fins a tres Latin Grammy, al llarg dels cinc àlbums que ha
publicat. Des de la nominació al Grammy pel seu EP Mientras Tú Dormías el 2010, fins
a Déjenme Llorar el 2012 i el llançament d’Amor Supremo (2016), el seu èxit no ha
deixat de créixer, arribant a actuar en escenaris com el de Coachella, i omplint els
principals auditoris i esgotant les entrades de les seves gires a Mèxic i als Estats Units.
Les entrades per aquest concert ja estan disponibles a la web del Suite Festival
(www.suitefestival.com) i a les taquilles del Gran Teatre del Liceu.
Sobre el Suite Festival
El Suite Festival (BCN Music Experience) programa cada any al Gran Teatre del Liceu
de Barcelona un cicle de concerts de música contemporània amb l’objectiu d’obrir al
públic l’únic teatre d’òpera de la ciutat i potenciar aquest espai tan singular com un dels
grans concert hall de referència a Europa, seguint la línia d’altres grans recintes a nivell
mundial com són el Royal Albert Hall de Londres, l’Olympia de París o el Carnegie Hall
de Nova York.
L'edició d'enguany del Suite Festival comptarà també amb el concert de la banda
italiana Il Volo, el proper 15 de maig al Gran Teatre del Liceu. El grup presentarà el seu
últim treball discogràfic i la nova gira Il Volo sings Morricone. Les entrades ja estan a la
venda a la pàgina web oficial del festival.
Sobre el Gran Teatre del Liceu
El Gran Teatre del Liceu, creat el 1847 a la Rambla de Barcelona, ha mantingut des
dels seus inicis la seva funció de centre cultural i artístic a la ciutat. Pel seu aforament,
l’edifici històric va ser el Coliseum més gran d’Europa durant els seus primers 100 anys
i la primera sala d’òpera a Catalunya i Espanya.
Durant el 2022, el Gran Teatre del Liceu celebra els seus 175 anys d’història amb una
programació especial i amb diverses iniciatives.
Pots descarregar tot el material dels artistes a la web:
suitefestival.com/sala-de-premsa
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