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Trap | Urban | Dancehall

CAT · Parlar de Flashy Ice Cream és fer-ho sobre un dels grups de referència 
de la nova escena urbana catalana.

Flashy Ice Cream van ser dels primers a començar a fer-se un nom fent trap en 
català. Companys d’estudi i batalles dels 31 FAM i amics i col·laboradors habituals 
d’altres artistes top del panorama com Pawn Gang, Lildami o Santa Salut.

La seva proposta barreja estils com el TRAP, el DANCEHALL i el RAP amb un estil 
molt personal i fresc.
 
El seu disc “Don Gelato” ha estat considerat i premiat com El millor disc d’urbana 
per la crítica dels PREMIS ENDERROCK.
 
Amb “Don Gelato” Flashy Ice Cream s’ha consolidat, i així ho han vist també 
els mitjans de comunicació i el públic. En els últims mesos han aparegut amb 
freqüència al mitjans. Entrevistes a ràdios, actuacions a tv’s i moltes pàgines 
dedicades al grup per part de les revistes especialitzades.
 
En aquests moments ja estan en fase de producció del seu nou àlbum. Un disc 
que superarà totes les expectatives, amb cançons i col·laboracions molt potents. 
El llançament d’aquest nou àlbum ja té data i serà al setembre de 2021.

Els més frescos de l’escena són, sens dubte, FLASHY ICE CREAM!!

MONTHLY LISTENERS · + de 43.000
TOTAL STREAMS ·  + de 5.000.000
FOLLOWERS ·   + de 4.800
DAILY STREAMS ·  + de 15.000

FOLLOWERS ·  + de 8.000

Presència als mitjans més importants

+ de 9.000.000 d’streams 
acumulats en les principals 
plataformes digitals

Especial MÚSICA 
URBANA a

ENDERROCK

Destacat a APPLE MUSIC

Destacat a 
ELS40

Entrevista 
destacada 
a MÚSICA 
DISPERSA

“Alba”

cançó oficial de l’estiu a LA SER

(Ser Catalunya, 40P, Dial, 40Dance,...)

MILLOR DISC 
DE MÚSICA 

URBANA 2020 PER 
ENDERROCK
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