Pop-rock

Valul nou şi… mediu
Ca de obicei, noile titulaturi ale segmentului rock
sunt cele mai active şi harnice, dar nici cele cu o vechime
“medie” - Altar, Luna Amară, Pro Consul - nu se lasă mai
prejos. Să vedem ce ne-au pregătit.
Proiectul YELLLOW înseamnă două concepte
antonime, yell (digital) şi low (bass), îmbinate dinamic.
YellLow este un proiect electro-pop format din Andi
(claviaturi, samples & FX), Luiza (voce), Radu (bass) şi Alex
(baterie). “Crimson”, “Scream”, “Put it On Top” sau
“BLVD” sunt doar câteva dintre piesele lansate până acum
de YellLow, urmate de single-ul “Spaceships”. Recent,
formaţia YellLow a fost într-un turneu în China, unde a
susţinut concerte şi a participat la festivalul EUROPE
MUSIC SHOWCASE.
SYN ZE ŞASE TRI. S-a lansat pe piaţa internaţională
cel de-al patrulea album SYN ZE ŞASE TRI. Produs de casa
de discuri italiană Code666 Records / Aural Music, “Zăul

Moş“ se găseşte la vânzare în format CD digipack, cu o
piesă bonus. Pe plan internaţional, “Zăul Moş“ beneficiază
deja de recenzii foarte bune în reviste prestigioase de profil,
dar şi de o distribuţie excelentă, fiind prezent în rafturile
unor magazine din toată lumea, precum: EMP,
RoadkillSoda
Saturn, Media Markt, Nuclear Blast, JPC.
ProConsul revine cu single-ul “Ce dacă
mă doare”, o colaborare cu Adrian Despot,
solistul formaţiei Viţa de Vie. Piesa este
compusă de Keo, Ralflo, Robert Anghelescu,
Dragoş Dincă şi Bogdan Marin (Bodo), iar
proiectul video este semnat SimpluProduction
Studio, regizor Emanuel Petruţ. Formatia poprock Proconsul a fost înfiinţată în 1999, are 10
albume şi a cunoscut succesul odată cu hitul
“De la ruşi vine ploaia”. A lansat apoi
numeroase hituri, printre care “Cerul”, “Mi-ai
luat inima”, “Zbor” sau “Spune-mi despre
noi“. Adrian Despot este solistul formaţiei
Viţa de Vie încă din 1996, alături de care a lansat 9 albume.
ROADKILLSODA (RKS) a lansat albumul
“Mephobia” la Expirat Halele Carol, cel de-al cincilea
material discografic al formaţiei. Albumul va fi disponibil
prin Universal Music Romania în formatele dublu vinyl
“red color”, CD, şi pe platformele online de streaming şi
download. Acesta a fost înregistrat în studioul formaţiei

AM

Viţa de Vie, mixat şi produs împreună cu Adrian Despot şi
masterizat în New York la MASTERvargas Studio.
Fotografia care apare pe copertă a fost realizată de Valeriu
Cătălineanu, iar de artwork şi editare s-a ocupat Costin
Chioreanu.
NEXT EX lansează „Runaway”, al patrulea single
extras de pe primul album, „Mistakes”, lansat la final de
noiembrie în Club Control din Bucureşti şi care cuprinde 7
single-uri, două dintre ele având deja şi videoclip. NEXT
EX readuce sound-ul trap- pop- alternativ, ilustrat printr-un
videoclip regizat de Radu Osaciuc. Single-ul „Runaway”
completează trilogia de monologuri interioare începută
odată cu „Hey, girl (Self-Conscious Talk)”. Videoclipul
evidenţiază cuvintele cheie din „Runaway”. Muzica &
versurile: Robert Acsintoaie & Andrea Sofronie. Mix/
Master: Dan Georgescu @ UNDA Recording. Formaţia
consideră că discul exprimă cel mai bine traseul evolutiv
parcurs în cei 2 ani petrecuţi atât în studio, în sala de
repetiţii, cât şi pe scenele autohtone şi internaţionale.
Băieţii de la ALEX and the FAT PENGUINS au
fost foarte marcaţi de războiul din Siria, care a afectat
milioane de oameni, lansând single-ul “Amiral”.
Sensul piesei nu se opreşte la conflictul armat, ci şi la
conflictul interior al celor implicaţi în această tragedie.
“Amiral” vorbeşte despre neputinţa soldatului care
nu poate accepta faptul că a pierdut războiul cu sine
însuşi. Alex & The Fat Penguins este o formaţie de
indie-rock formată din: Alex, Mihai, Septimiu şi Ionuţ
(Gamanu).
JINXY VON D’ERS a lansat “Sugar Rush”, un
nou single şi videoclip. “Sugar Rush” este cel mai nou
single al trupei JINXY VON D’ERS şi a fost lansat
împreună cu un videoclip oficial. Melodia a fost
înregistrată, mixată şi masterizată de Vadim Paloş, la
Cutover Studio Bucureşti şi va fi inclusă pe albumul
de debut, programat pentru anul 2018. Videoclipul a
fost regizat de Emilian Floareş (Helen Film). “Dacă piesa
anterioară, “Glow”, a fost concepută plecând de la ideea de
Alternative Rock balansat, cu strofe soft, contrastând cu
refrene şi bridge-uri agresive, noul single “Sugar Rush”

prezintă o altă faţă a formaţiei, aceea de Alternative Punk,
cu un ritm uptempo de la început şi până la sfârşit” – au
transmis fanilor cei de la JINXY VON D’ERS.
SIGRID. După debutul cu piesa “Don’t Be Sorry”,
SIGRID lansează cel de-al doilea single, “Feed The Flame”,
o melodie cu un mesaj aparte despre lupta interioară a
artistului. Conceput iniţial ca un proiect paralel al celor de
la TAINE, acesta a început să prindă o viaţă proprie, fiind
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lansat oficial live în cadrul festivalului Posada Rock 2017.
Noul single beneficiază de un videoclip produs de
Sigrid

BlackSun Pixels. Componenţa Sigrid: Sigrid Cornea - voce,
Petre Iftimie - chitară, Teo Popp - baterie, Alexei Nichiforof
- bass, Andy Ionescu – chitară / voce.
The HUMANS lansează primul single, “Îndură
inima”. Noul proiect muzical este alcătuit din Cristina
Caramarcu, Adrian Tetrade, Alin Neagoe, Alexandru
Cismaru şi Alex Matei, toţi fiind foşti membri ai formaţiei
Jukebox, care au colaborat de-a lungul timpului cu artişti
renumiţi din România şi au făcut parte din echipa unor
emisiuni de succes ca Vocea României, Dansez pentru tine
şi Cronica Cârcotaşilor. The Humans este proiectul muzical
în jurul căruia se desfăşoară emisiunea Zaza Sing,
prezentată de Liviu Vârciu, Cristina fiind cea care intervine
în prezentarea pieselor care urmează să fie cântate de
concurenţii emisiunii. Piesa a fost compusă de Cristina
Caramarcu, Cristian Pistol şi Christian Teodoru Ilie în
studiourile Akcent Music, iar clipul a fost regizat de Dragoş
Dordea.

Albumul cu amintiri
Emisiunea “Familia Favorit”,
prezentată de Paul Surugiu-Fuego la TV
Favorit, este una dintre foarte puţinele
(alături de “Opriţi timpul” a Corinei
Chiriac de la Naţional TV) de pe micul
ecran unde sunt invitate cu regularitate
vedetele muzicii uşoare tradiţionale – de
fapt adevăratele VEDETE, nu cele
prefabricate, cărora li se atribuie fals
această titulatură, în presa mondenă. Şi
nu numai că apar, dar li se acordă spaţii

Formaţia BREATHELAST a lansat în exclusivitate
pe Zonga un nou single în limba română, “Ascuns în
pereţi”, care vine ca o continuare pentru “Monstrul“, piesa
cu clip lansată anterior. „De data aceasta actorul principal,
afectat de revolta trupei din “Monstrul”, se retrage să scape
de noua stare de apăsare dobândită, dar chiar şi în

singurătate începe să audă formaţia cântând, să o vadă la
tv, accentuându-i angoasa şi obligându-l să se ducă să îi
caute şi să îi înfrunte” – a declarat formaţia. Piesa a fost
înregistrată la Real Sound and Vision, de Vladimir Ivanov
(Pinholes, Brad Pits), de asemenea mix/master de Vladimir
(BlueCat Studio). Videoclipul a fost filmat de Anya &
Vladimir, cu ajutor pentru cadrele cu drona din partea lui
Florin Ciorică, editat de Anya (BlueCat Studio) şi a fost
lansată în eter cu ajutorul Zonga şi Universal Music
Romania.
Florin-Silviu URSULESCU

ample, având timp să cânte în voie, dar
să şi vorbească, să-şi prezinte activitatea,
noile melodii sau discuri. În această
postură s-a aflat nu o
dată Natalia Guberna,
solistă valoroasă, dar
extrem de modestă şi de
discretă, ceea ce în ziua
de azi este un real
defect... La una din
aceste emisiuni, Natalia
Guberna, din partea
căreia
aşteptăm
editarea unui album la

casa de discuri Eurostar, s-a fotografiat
alături de amfitrion, cu care am vedea-o
cândva înregistrând un duet!

Irina şi Fuego: „Valurile vieţii”
Un album interesant, înregistrat (în studiourile ADM din Chişinău şi Euromusic
din Cluj-Napoca) alături de reputata orchestră din Chişinău “Lăutarii”, căreia îi aparţin
orchestraţiile, dirijor Nicolae Botgros. Am spune chiar special, fiindcă în cuprinsul său
întâlnim puţine piese originale (Edmond Deda, Nicolae Sabău sau Nelu Vlad),
majoritatea venind din folclor, dar cu texte, am spune, adaptate şi semnate de Carmen
Aldea Vlad sau de actriţa comică amatoare Jeni Nicolau. CD-ul include şi un booklet
atractiv, cu fotografii şi declaraţii ale protagoniştilor. Sunet: Andrei Lifenco, Alexandru
Malschi. Masterizare: Alex Malschi. Producător muzical: Fuego, Puică Dat Florin.
Producător: Euromusic (sub eticheta căreia este editat albumul) şi Fuego. Este evident
că după ce au împodobit împreună bradul de Crăciun, Fuego şi Irina Loghin au dat la
iveală un nou produs de succes, într-o colaborare ce continuă şi care i-a dus, la începutul
anului 2018, într-un mai lung turneu în SUA şi în Canada. (L. PRUNDU)
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