PRESS RELEASE

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA

“DOING MY BEST”, O NOVO SINGLE DE WELELO

Welelo, um dos artistas mais conhecidos do panorama urbano espanhol, está finalmente de
regresso! Depois de sucessos como “¿Sabras Decirlo?”, "Tampoco Pido Tanto" ou “La Lluvia”,
o músico regressa pela porta grande da cena musical espanhola com o hit “Doing My Best”.

Provando que o tempo não passou por si, e que conserva o estatuto real, este é um tema que
promete quebrar barreiras e conquistar a Península Ibérica! O regresso triunfal de Welelo
transforma-se assim numa das apostas da Music For All para 2017!

Welelo é cantor, MC e beatmaker. Nasceu no distinto ano de 1980 em Badalona (Barcelona) e
desde 1998 que espalha talento, emoção e charme pelos palcos espanhóis. Desde então
lançou singles, videoclips, EP’s e álbuns, fez colaborações e assumiu as funções de produtor,
sendo amplamente reconhecido no mundo do hip hop, e elogiado pela postura e mensagem de
que sempre se fez acompanhar.
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Assume sem pudor a sua paixão pela música, nomeadamente pela força e poder das palavras,
e faz do positivismo, e das mensagens encorajadoras, a sua imagem de marca. Afirma querer,
acima de tudo, informar, expor, educar e entreter os o que rodeiam e seguem o seu percurso e
evolução. Luta diariamente para transmitir a tantos ouvidos, corações e almas quanto lhe seja
possível a necessidade de partirmos, interior e exteriormente, em busca de uma nova e
reforçada energia que nos faça avançar enquanto seres vivos, projetando-nos para um outro
patamar físico e espiritual.

Por entre todos os anos da sua carreira destaca sempre o de 2007. É que não só lançou o seu
primeiro álbum e teve o seu primeiro grande sucesso (o tema “Sabrás Decirlo”) como foi
nomeado para os MTV Spain Hip Hop Awards e teve a honra de abrir o concerto do galardoado
Common,

na

cidade

que

o

viu

nascer

e

tornar-se

um

artista

de

renome.

Na sua discografia a solo contam-se o LP “Tampoco Pido Tanto” (2007), o EP Digital
“Camaleónico” (2009), o EP “Siempre Soy Hip Hop” (2011) e o LP “¿Demasiado Pedir?” (2014),
sendo vários os destaques entre as faixas em que colaborou ou os álbuns que produziu.

Mas isso é o seu passado. Como ser errante, e eternamente insatisfeito, que é mantem o olhar
no horizonte, o coração em cada letra que escreve e canta e o pensamento no futuro. Para
2017 está preparado mais um capítulo do seu percurso profissional. O regresso de Welelo
acontecerá pela mão da Music For All e promete não só relembrar a Espanha o que a fez
apaixonar-se pelo seu talento como também conquistar este nobre país a que chamamos de
Portugal.
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