RELEASE
O nome SUPERSONIDO é um neologismo derivado do espanhol que significa “super som”!
Esse nome representa o objetivo maior da banda, que é conseguir fazer um super som com
suas músicas autorais.
A banda, originalmente batizada de PATA DE CAMELO, foi formada no final de 2012, quando
Léo (vocal), Alex Ketzer (guitarra) e Gringo (guitarra) começaram a compor e a desenvolver
ideias sobre antigos arranjos de Ketzer. Em janeiro de 2013, entra para a banda o baterista JJ,
na época baterista do Himalaia, projeto paralelo do qual também fazem parte Léo e Gringo.
Finalmente, em março de 2016, após um excelente período com o baixista Ciba, entra para a
banda Julinho, assumindo o baixo e fechando, assim, a formação atual da SUPERSONIDO.
Após passar por momentos de ajustes, com troca de integrantes e de produtores, e
vislumbrando novos horizontes, a banda, em junho de 2015, resolveu alterar o nome de PATA
DE CAMELO para SUPERSONIDO, iniciando assim, uma fase mais madura e profissional.
Em fevereiro do 2016, a banda lançou seu primeiro álbum “SUPERSONIDO”, que está
disponível tanto em formato físico (CD), como em formato digital, para download (iTunes,
Amazon, CD Baby) e streaming (Spotify, Deezer, Youtube).
A SUPERSONIDO já teve músicas executadas na Rádio Cidade (102,9 FM) e na rádio espanhola
de Bilbao. Além disso, é uma das bandas selecionadas para abrir o show do ex-vocalista do
Iron Maiden, Paul Di´Anno, em Duque de Caxias (RJ), para a turnê de 2016 pelo Brasil.
Com raízes profundas no hard rock, músicas autorais, com pegada gringa, letras cativantes, em
português, e solos de guitarra avassaladores, a SUPERSONIDO desponta como uma das
grandes bandas da cena independente do Rio de Janeiro, tendo recebido elogios do público e
da crítica especializada.
Se você curte o verdadeiro hard rock, prepare seus tímpanos para o super som do
SUPERSONIDO e venha cair na estrada com a gente!
SUPERSONIDO é:
> Léo – vocal
> Alex Ketzer – guitarra
> Gringo – guitarra
> Julinho – baixo
> JJ – bateria
Para saber mais sobre a banda, acesse: www.supersonidorock.com.
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