
O jornalista José Norberto Flesch publicou uma

matéria em sua coluna no Yahoo em que

afirma que os quatro shows marcados para o

Brasil (Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Belo

Horizonte) agora devem acontecer em

dezembro. A grande preocupação agora é se as

novas datas dos shows, ainda não anunciadas,

irão conflitar com o Lollapalooza,

principalmente na capital paulista, onde

acontece o festival e o METALLICA já foi

headliner.

 

 

As informações não são ainda oficiais, mas com

a crise provocada pela pandemia do

CoronaVirus, o adiamento da turnê

do METALLICA, que deveria passar pelo Brasil

em abril trazendo o GRETA VAN FLEET, já era,

de certa forma, aguardado. Além disso, ainda

havia dúvidas sobre a plena recuperação

de James Hetfield, vocalista e guitarrista do

mais bem sucedido quarteto da Bay Area.

 

 

METALLICA: SEGUNDO
JORNALISTA, TURNÊ SERÁ
ADIADA PARA DEZEMBRO
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Os líderes do Kiss, Paul Stanley e Gene

Simmons, falaram com a revista Rolling Stone a

respeito de como estão encarando esse período

pesado, causado pela pandemia do coronavírus.

 

Gene mantém hábitos tranquilos e familiares: "

[Passo o tempo] Ficando em casa com (minha

esposa) Shannon. As vezes meus filhos, Nick e

Sophie, vêm com comida. Caso contrário,

fazemos caminhadas nas montanhas de Santa

Monica, onde há poucas pessoas. E , é claro, é

uma oportunidade de assistir a todos os tipos

de shows que normalmente não teríamos a

chance de assistir.", disse o baixista da língua

grande.

 

Paul Stanley não vai por um caminho muito

diferente. "Estou assistindo atualizações de notícias,

tocando guitarra, aprimorando as mixagens de

álbuns do Soul Station, consultando amigos e

tentando manter as coisas normais e divertidas para

minha família."

 

Por fim, Gene deu um recado com o intuito de

conscientizar as pessoas. "Gostaria de desejar a

todos saúde e lembrá-los de que 'o único

caminho é o caminho solitário.' Assim como seu

programa de TV favorito, você pode assumir

que todo mundo lá fora é um zumbi, e um

contato o transformará em um zumbi. Pare de

sair com todo mundo. Fique em casa, se puder.

Isso também passará, mas será necessário por

muito tempo. Poderia durar meses e meses.

Então, acostume-se ao FaceTime, assista a seus

programas favoritos, faça exercícios em casa. E

fique longe de todos os outros."

 

 

KISS: "TODO MUNDO LÁ FORA É
UM ZUMBI, E UM CONTATO O

TRANSFORMARÁ EM UM
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O Guns N' Roses está, desde 2016, em sua turnê

"Not In This Lifetime... Tour", que marca o

retorno do guitarrista Slash e do baixista Duff

McKagan à banda. Eles não se apresentavam

juntos do vocalista Axl Rose desde julho de

1993, quando a tour que promovia os álbuns

"Use Your Illusion" foi concluída na Argentina.

Em entrevista ao podcast "No Guitar Is Safe", da

Guitar Player, Slash relembrou de seu primeiro

show após voltar ao Guns N' Roses. A

apresentação aconteceu para um público de

apenas 500 pessoas no Troubadour, casa de

shows em West Hollywood, Estados Unidos, em

abril de 2016.

 

 

 

GUNS N' ROSES: SLASH
RELEMBRA COMO FOI SEU 1°

SHOW DE VOLTA À BANDA
APÓS 23 ANOS!
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O guitarrista pontuou que o Guns N'

Roses tocava no Troubadour em seus anos

iniciais. "Provavelmente, a última vez que

havíamos tocado lá foi em 1985 ou 1986. O show

em 2016 foi o nosso primeiro juntos após mais

de 20 anos", afirmou.

Ele destacou as evidentes mudanças em

comparação ao início do Guns N' Roses.

"Obviamente, tínhamos mais equipamentos e

funcionários de apoio do que naqueles tempos.

E estava muito barulhento, mas foi divertido.

Foi quase comovente ficar ali e olhar aquela

plateia naquela 'sala', tendo aquele sentimento

nostálgico", disse.

Em 2019, durante entrevista à Guitar

Magazine, Slash disse que foi algo incrível poder

fazer o show em questão no Troubadour.

"Estamos falando de mais de 20 anos desde o

último show. Toquei com Duff (no Velvet

Revolver) depois, mas havia certa dinâmica

entre nós três. Foi incrível", afirmou.

 

 

 

 



O Avenged Sevenfold fez sua parte para

tentar conter a disseminação do

coronavírus. A banda lançou a campanha

"#IncentivizedQuarantine", na qual enviará

grátis merchandising para os fãs que estão

se isolando, e impedindo a propagação do

Covid-19 (nova doença causada pelo

coronavírus).

Confira, na íntegra, o comunicado que foi

emitido no Twitter do grupo:"Estamos

desenvolvendo uma página de 'check-in',

na qual você envia uma selfie em casa

quando solicitado em nossos stories no

Instagram, de forma aleatória.Quem

carregar uma selfie com a frase do dia

escrita em um pedaço de papel dentro de

30 minutos daquele post, sete dias

seguidos, receberá uma camiseta, capuz ou

acessório gratuito da @ A7XWorld. Temos a

chance de "achatar a curva" e salvar

inúmeras vidas. Nós estamos todos juntos

nisso.
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DISTRIBUI MERCHAN PARA
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Não se preocupe em ser perfeito: você pode

começar seus sete dias a qualquer momento.

Portanto, se você perder um check-in, comece

novamente e estará com sete antes que

perceba.Além disso, fecharemos o @ A7XWorld

por enquanto. Incentivamos você a apoiar seus

artistas, marcas e empresas independentes

favoritas durante esse período de incerteza"

 

 

 

 



Há menos de um ano de lançamento do

álbum ‘Ana Jansen’, a Facing Fear libera

nas plataformas digitais a canção ‘Omaira’,

que é uma música B das sessões de estúdio

do CD. “Esta música gravamos na época da

produção do ‘Ana Jansen’, a canção se

chama ‘Omaira’. Devido a contratempos

pensamos em não apresentarmos como

single e, sim, como bônus do álbum, o que

na verdade não deixa de ser”, explica

Raphael Dantas (guitarrista).
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‘Omaira’ é um lançamento do selo digital

Roadie Metal, responsável por introduzir ‘Ana

Jansen’ nas plataformas de streaming. A ideia

da banda completada por Terry Painkiller

(vocal), John Killesh (guitarra), Nathalia Souza

(baixo) e Vall Maranhão (bateria) de lançar B-

sides não para por aí. “Se tudo correr bem,

lançaremos outra música no segundo semestre,

aí a divulgaremos como single, difundir o

trabalho como algo realmente novo”, pretende.

 

Confira ‘Omaira’ pelo Spotify

em https://spoti.fi/3b5Ekvf

 

 

 

 



O concurso EDP Live Bands Brasil está de

volta em 2020 para levar uma banda

brasileira para tocar no festival de verão

‘NOS Alive’20‘, que acontecerá em Lisboa

(POR). A banda Barril De Pólvora é uma das

selecionadas para participar do concurso e

precisa do seu voto para se juntar ao elenco

da festa que rolará nos dias 8, 9,10 e 11 de

julho.O quarteto mineiro formado por

Flávio Drager (vocal), Emerson Martins

(guitarras), Saulo Santos (baixo) e Alexis

Bomfim (bateria) espera o seu voto

em https://edplivebands.edp.com/brasil/ba

nda/barril-de-polvora, é rápido e simples e

a votação ocorrerá até o dia 13 de abril,

portanto, compartilhe o link e convide os

amigos.

Acesse o site do

“Barril”: www.barrildepolvora.com
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O EDP Live Bands Brasil todos os

anos leva uma banda para tocar no

festival de verão ‘NOS Alive’20’, em

Lisboa, Portugal, que acontecerá nos

dias 8, 9, 10 e 11 de julho. Um dos

nomes selecionados para disputar a

vaga é o Thrash Terror de São

Paulo/SP.Para isso o fã da banda

deve deixar o seu voto

em https://edplivebands.edp.com/br

asil/banda/thrash-terror e logar seu

Facebook ou e-mail na página e

clicar em “votar”. Se você quiser

conferir som pesado, veloz e

brasileiro na Europa, mande a

Thrash Terror pra lá através deste

concurso. Dia 13 de abril é o último

dia para votar.
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Thrash Terror é formada por

 

Walter Nascimento – vocal

Nelson Freitas – guitarras

Luis “Toninho” – baixo

Jefferson “Jeff” Romão – bateria

 

 

 

 

 

 

 



Há 24 anos inativa, a Avalon está

presente na lembrança dos fãs pelas

redes sociais, play lists em

plataformas digitais, matérias

especiais em blogs de notícias, sites

de leilões, compra e venda de

materiais etc. Pensando nisso, a

banda começou uma campanha de

crowdfunding para um grande

retorno, visando lançamento de

singles, CD e promoção de evento.

 

Para contribuir e saber mais sobre a

campanha acesse o site da Kickante

pelo link:

 

https://www.kickante.com.br/campa

nhas/retorno-do-avalon-em-2020

 

 

 

 

AVALON: BANDA PREPARA
RETORNO E INICIA

FINANCIAMENTO COLETIVO!

LINKS RELACIONADOS

 

https://www.facebook.com/AvalonBrazil

 

https://www.instagram.com/avalon.brasil

 

https://www.youtube.com/channel/UCfdqe

t1-cO59B81CQOG3RFQ
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O trio piauiense de death metal Carniçais,

criada em 2015 por Maldito/voz e baixo,

Misahell/voz e guitarra e Delbar/bateria (ex-

membros de bandas como Hommicide,

Desgraça Maldita, Medieville, Cerberus Bestial,

entre outra), encontra-se na reta final dos

preparativos para o lançamento de seu debut

álbum sob o título de “Portal de Plutonium”. A

banda disponibilizou algumas informações

referente ao lançamento do mesmo liberando

capa, tracklist e data de lançamento. O álbum

terá seu lançamento realizado pela gravadora

Songs for Satan de Belo Horizonte-MG, onde

possivelmente acontecerão alguns shows em

BH e também em regiões próximas.

O disco apresentará oito sons com uma

proposta simples e certeira de fazer death

metal, a proposta lírica que busca abordar

vários temas em uma visão própria, criando um

submundo de ideologias, ambientes macabros

e míticos.

“Portal de Plutônio” foi gravado nos Studios

Caverna Produções (Gravação da bateria e

guitarras) e Grotesko Home Studio (Gravação

das vozes e baixo).

 

 

 

CARNIÇAIS ANUNCIA CAPA,
TRACKLIST E DATA DE

LANÇAMENTO DO DEBUT
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Mixagem e masterização: Vadison Maldito e

Cláudio Caverna e produção por Carniçais e a

previsão de lançamento é para meados de

maio.Convocamos todas as criaturas com fome

carniçal para acompanhar a horda faminta!

https://youtu.be/YS7Vjud7UhY 

Track list: 1. Supremo Morto 2. Vozes Insanas 3.

Portal de Plutonium 4. In Praetorium de Ossa 5.

Livro das Sombras 6. Pacto de Sangue 7.

Passagens Abissais 8. Sucumbindo a Fé

Line up: Maldito – Voz e Baixo

Misahell – Voz e Guitarra

Delbar – Bateria

 

 

 

 

 

 

 




