SICILIANA

Rock and Roll Band
RELEASE
SICILIANA is: Felipe Lou - Vocais e Guitarra, Patrick Bolognini - Guitarra, Rodrigo
Bolognini - Bateria, André Franco - Baixo.
A banda Siciliana, se formou no ano de 2013 após anos de resguardo de Felipe Lou,
vocalista, guitarrista e compositor. A algum tempo atrás, tendo trabalhado em parceria com
Tico Santa Cruz, Lou compôs a parte instrumental de duas músicas intituladas ‘Combate’ e
‘O Alienista’, lançada pelo Detonautas Roque Clube no álbum ‘A Saga Continua’, o que o
motivou a por em prática seu próprio projeto de banda e tirar do papel as idéias que então
viríam se tornar a Siciliana.
A banda não trata seu trabalho artístico como caça níqueis, mas como uma religião,
atraindo pessoas que realmente se identifiquem com o som e que queiram se tornar parte
desta idéia, seguindo a doutrina do Rock de qualidade e verdadeiro. Onde a música é de fato
levada a sério e considerada não só uma forma de expressão comotambém uma filosofia de
vida. Além de seu consistente trabalho autoral, a banda interpreta um repertório clássico da
obra de CHRIS CORNELL (SOUNDGARDEN - TEMPLE OF THE DOG - AUDIOSLAVE),
somado a riquíssimo repertório em homenagem ao ALICE IN CHAINS.
A banda é formada por músicos competentes e dispostos a se manterem firmes no
compromisso com o Rock. O primeiro álbum intitulado LIVING IN MY OWN PRISON,
lançado em 2014 é apenas o primeiro de muitos outros que já estão em stand-by.
A música de trabalho ‘The Lost Soul’ fala da tentativa frustradada superação de uma
pessoa que sofre de depressão, considerada uma das doenças mais comuns do século XXI.
A música dispôe de um clipe lançado no canal da banda no youtube. Amúsica ‘The Lost
Soul’, assim como todo o álbum, estão disponíveis no soundcloud da banda
http://soundcloud/sicilianarock, assim como no site www.sicilianarock.com.br.
As influências da banda são as mais diversificadas possíveis: Gov’t Mule, The Allman
Brothers, Hendrix, Rush, Chris Cornell, Stone Temple Pilots, Alice In Chains, Clapton, The
WHO, Led Zeppelin, Sabbath, dentre outras.Para maiores informações,acesse o nosso site
www.sicilianarock.com.br e confira nossa agenda e repertório.Estamos trabalhando
intensamente para manter a chama do Rock acesa.
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