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A banda Siciliana tem um histórico no cenário musical que vem de berço. Filhos de
músicos, os integrantes se conheceram muito jovens, através de seus pais que já viviam o
dia a dia do Rock and Roll nos anos 60.
Felipe Lou, vocalista e guitarrista, foi o idealizador do projeto que viria a se tornar a
Siciliana. Músico autodidata, compositor de vários álbuns de Rock de bandas do cenário
underground do Rio, ainda trabalhou em parceria com Tico Santa Cruz compondo o
instrumental das músicas "Combate" e "O Alienista" pertencentes ao álbum "A Saga
Continua" do Detonautas, mostrando um pouco da pegada internacional de suas
composições, o que vem a se consolidar com o primeiro álbum da banda Siciliana "Living in
your own prision".
No meio do ano de 2013, Felipe reuniu 4 amigos de longa data para montar sua própria
banda com músicas totalmente inéditas e autorais. Assim nasceu a Siciliana. Com uma
concepção diferenciada tendo a música como religião e não como um caça níqueis. O
objetivo era atrair pessoas que realmente se identifiquem com o som e que queiram se
tornar parte desta filosofia que é seguir a doutrina do Rock de verdade, levando a música de
forma séria, não só em como se expressa, mas como objetivo de vida.
Com este foco, Felipe Lou (Voz e Guitarra), Rodrigo Zacconi (Baixo), Patrick Zacconi
(Guitarra) e Igor Ribeiro (Bateria) começaram a fazer shows em diversas casas de Rock
no Rio de Janeiro e em outras cidades, lançando em 2015 o single da música The Lost Soul,
que relata uma tentativa frustrada de superação de uma pessoa que sofre de depressão, a
doença considerada a mais comum no século XXI e em seguida no anos de 2017 lançaram
o clipe da música Who to Trust que se encontra disponível no youtube.
O álbum "Living in your own prision" já foi disponibilizado em todas as plataformas
digitais, Itunes, Google Play, Spotify, Deezer, etc...
A banda tem influências diversificadas como Gov't Mule, The Allman Brothers, Rush,
Alice I Chains entre outras.
Para quem acompanha o trabalho da banda pode esperar muito Rock, muita qualidade,
seriedade e verdade em suas diversas vertentes expostas nesse primeiro álbum.
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