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Orxata Sound System [2] son un col·lectiu musical nascut el 2003 a la ciutat de València amb l’objectiu de
fusionar la música electrònica de ball amb el cant tradicional valencià. En el seu repertori s'hi poden trobar des de
bases electro, techno i drum&bass fins a ragga, dub o hip hop. Actualment el col·lectiu està format per quatre
cantants, un trompetista, un baixista i un programador/samplejador. El 2006 guanyaren el guardó Grup Revelació
dels Premis Ovidi Montllor amb la maqueta “orxata” i el 2008 amb el seu primer disc “1.0? -les lletres del qual
foren editades pels usuaris a la web del grup mitjançant una wiki- van guanyar el Premi Ovidi Montllor com Millor
Disc Pop-Rock. Des del 2003 venen publicant tots els seus treballs a Internet sota llicències Creative Commons,
possibilitant actuar per la major part del territori de parla catalana, així com realitzar gires a través del Marroc,
França, Bèlgica, Àustria i Alemanya. Ara han presentat el seu nou treball, el maxi single 2.0 beta 1, on es fa un
viatge des de la música de ball dels 90 fins als últims ritmes caribenys.
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