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PRESENTACIÓ
Flashy Ice Cream és un grup de música urbana en 
català originari de Sabadell. Està format per dos 
main vocals, Sneaky Flex i Giancana, un produc-
tor, Daax i un filmaker i dissenyador gràfic C.Turu.

En aquest últim any s'han acumulat més d’1 milió 
d’streams a les principals plataformes digitals (S-
potify, Youtube, Apple music, Amazon...)

@flashy.icecream
@p.giancana
@sneaky_flex
@daax_fck
@cturu Flashy Ice Cream

GIANCANA

DAAX

SNEAKY FLEX



QUÈ FEM?
La música de Flashy Ice Cream la qualificaríem de 
música urbana en català, mesclant des de sons de 
trap, a rap, a dancehall i a reggaetón. Sons frescos 
i actuals que reben influències a nivell musical que 
van des d'ASAP Rocky, a PNL, a Sfera Ebbasta o al 
mateix LilDami, amic amb qui hem col·laborat en 
diverses ocasions.



La llengua que utilitzem és principalment el català, 
llengua materna de tots els integrants del grup, tant 
amb família com amb amics. Però tenim altres 
motius per a utilitzar-la. D'alguna forma creiem que 
és la millor manera de donar suport a la nostra llen-
gua, la nostra cultura i el nostre país, i també creiem 
que durant molt de temps ha sigut una llengua estig-
matitzada dins la música urbana i aquesta és una 
forma de trencar aquesta barrera. 

Les nostres líriques parlen sobre els problemes i la 
vida de la joventut catalana actual. Toquem temes 
d'amor, de denúncia social o d'oci i diversió amb els 
amics. Temàtiques en les quals la gent jove es pot 
sentir identificada. Sempre mantenint una ètica i 
uns valors, dins la nostra manera de fer i el nostre 
llenguatge desacomplexat.

Recentment hem rebut molta repercussió pel tema 
“Llàgrimes de sang” que ens van portar a parlar-ne 
al Tot es mou de TV3.



PROJECTES
Hem col·laborat amb artistes de renom i en cons-
tant creixement dins la música urbana catalana, 
nacional i internacional com; 31 fam, Lil Dami, Las 
Jotas, PAWN GANG...

Actualment, ja comptem amb la nostra primera 
referència física. Un primer àlbum que pretén 
mostrar qui som i que oferim com a Flashy Ice 
Cream. “Brillar o Morir” inclou col·laboracions 
amb diferents artistes del panorama nacional, 
com, la Pawn Gang, 31 Fam i Las Jotas i actual-
ment (desembre de 2019) ja compta amb 500.000 
streams a spotify.

Estem treballant amb la nostra pròxima referència 
que veurà la llum al març de 2020.



BACKGROUND

En el poc temps que portem com a grup, la nostre 
experència ha crescut gràcies als numerosos con-
certs als que hem assistit i hem compartit amb el 
creixent públic que estem rebent.

· Circus Festival - Mollet
· Festa Major de Sant Cugat
· Festa Major de Salt (Girona) 
· Festival Acústica - Figueres
· CrewAltaFest - Sabadell
· Festival Cruïlla - Barcelona
· Festival Embassa’t - Sabadell
· La Nau (amb 31Fam i LilDami) - Barcelona
· Arrels Sound - Sant Vicenç dels Horts
· Festa Major de Sabadell
· Festa Major Sant Sadurní d’Anoia
· Sala Apolo (amb 31Fam) - Barcelona
· Sala Soho - Empuriabrava

Lorem ipsum



AUDIÈNCIA

Com comentàvem al principi, aquest últim any
s’han acumulat més d’1 milió d’streams a les prin-
cipals plataformes digitals (Spotify, Youtube, Apple 
music, Amazon…)
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