PRESS RELEASE

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA
“I AM THE PARTY”, A ESTREIA DESBRAGADA DOS BALBA
Já o diz o ditado, “a festa comanda a vida”. Bom, o ditado original pode não ser bem assim,
mas certamente que os Balba concordam mais com esta recriação, no mínimo, inovadora. A
banda brasileira apresenta-se ao público nacional com o festivo “I am The Party”, single
retirado do álbum com o mesmo título, lançado em 2016.

O trio carioca caminha na dura estrada do rock, tem laivos de punk, privilegia a língua inglesa e
busca inspiração em nomes do calibre e abrangência de Oasis, Rolling Stones, The Doors ou
Muse. Com a Music For All farão também, ainda este ano, a estreia nos palcos nacionais com
uma digressão que promete conquistar os corações mais rockeiros!

Na música como na vida nada de belo se atinge sem sintonia, química e talento. Ora a quem
não faltam estes três componentes é ao trio Dig Obadia (vocalista), Dav Obadia (baterista) e
Dan J (baixista). Os três músicos e compositores cariocas uniram-se em 2012 e, inspirados nas
influências que os moviam e fascinavam, começaram a perseguir o derradeiro sonho: tornar as
composições próprias, até aí guardadas na gaveta, admiradas em todo o mundo.
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Para tal criaram a sua própria banda a que deram o nome de Balba! O trio assumia, assim, a
árdua tarefa de seguir as pisadas de nomes do calibre de Rolling Stones, The Doors, Oasis ou
Muse. Às suas criações aplicaram a língua inglesa, quebrando assim as barreiras linguísticas
que, tantas vezes, nos separam dos povos espalhados pelo mundo fora.
Em 2013 chegou às bancas “Heart Abstract”, álbum independente onde constava a faixa “A
Heart to Unfold”. Este tema recolheu elogiosas críticas internacionais, tendo mesmo sido uma
das 28 faixas de todo o planeta a ser integrada na coletânea “Unite”.
No ano seguinte surgiu o EP “Is There Anything She Would Die For”, registo apresentado ao
grande público através do viciante “One May Army”. Mais um ano se passou, mais novidades
surgiram para os Balba: primeiro o videoclip da música “Bad Things Happen To Us All” na
programação do canal Multishow, depois o videoclip de “A Heart To Unfold” no canal WooHoo.
E como os Balba não param 2016 também foi ano de novidades: “I’am The Party”, segundo
disco de originais do conjunto brasileiro, conheceu finalmente a luz do dia! Nota para o facto
deste trabalho ter sido produzido por Pedro Garcia, baterista da banda Planet Hemp e que já
gravou com nomes como Arnaldo Antunes, BNegão ou Clarice Falcão.

Nestes cinco anos de vida os Balba já acumulam vitórias e conquistas tendo, por exemplo, sido
transmitidos em rádios de cidades como Londres, Boston, Munique ou Camberra. Para o futuro
os objetivos são mais do que muitos. Afirmam querer “explodir do Rio de Janeiro a Tóquio” não
sendo, por isso, de estranhar que 2017 traga não só o single de apresentação ao público
português, “I am The Party”, como também a estreia nos palcos nacionais através de uma
digressão promovida pela Music For All.
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