PRESS RELEASE

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA
DA INDIA COM AMOR, A ESTREIA DOS THE DOPPLER EFFECT

Tudo é uma agradável surpresa nos The Doppler Effect. Da nacionalidade indiana à
sonoridade Funk / Rock que vicia e conquista. Dos festivais que encabeçaram por todo o
mundo aos prémios que conquistaram no continente asiático. Este poderoso quarteto nasceu
no outono de 2012, numa experiência musical revivalista da qual já resultou um EP homónimo.
A sua estreia perante o público português, espanhol e inglês acontece ao som de “Told You
So”, tema onde a guitarra e a bateria assumem o protagonismo, conquistando até o mais
cético dos ouvintes. Atualmente trabalham em novos temas, que revelarão em 2018, assim
como numa digressão que os trará a Portugal, Espanha e Inglaterra, sempre com o selo da
Music For All.
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Os The Doppler Effect são um quarteto indiano que, desde 2012, espalha Rock por este mundo
fora. Sherry Mathews é o vocalista, Suyash Gabriel o baterista, Ashwin Nayar o guitarrista e,
por último mas não menos importante, Amar Pandey o baixista. Juntos tentam reviver os
tempos gloriosos do Rock Clássico, trazendo de volta os seus principais elementos mas
adicionando-lhes um toque pessoal e único.
E é precisamente da junção dos quatro instrumentos, no qual a voz de Sherry assume
particular protagonismo, que foi criada a base para aquilo que se tornaria numa das grandes
bandas indianas da atualidade. Nas suas músicas podemos encontrar elementos Rock, Funk,
Disco, Jazz ou Progressivo, num estilo incomparável e que cativa à primeira audição.
O EP homónimo que ditou a estreia da banda foi editado em Novembro de 2014 e mereceu
rasgados elogios por parte do público e da crítica especializada. Marcaram presença em
palcos como o The Gig Week, Rocktober Festival, Deepwoods ou Hornbill Music Festival, por
exemplo. Esta entrada com o pé direito valeu-lhes também vários prémios, nomeadamente:
Best Band, Best Bassist e Best Drummer no MDI; Best Bassist e Best Vocalist no Rocktaves
ou ainda Best Band no Emergence Festival.
Atualmente, não só continuam a mostrar o seu primeiro registo como já trabalham em novos
temas. O ano de 2018 promete ser, assim, surpreendente para os apreciadores de bom rock:
não só vamos ter um aguardado regresso dos The Doppler Effect como, graças ao cunho da
Music For All, será possível vê-los atuar em Portugal, Espanha e Inglaterra.
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