Serendipidade... almas que se encontram, caminhos
que atravessam, vidas que evoluem, histórias que se
escrevem no som que emerge do silêncio que a fortuna
tira de nós e a oportunidade nos dá.
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Alquímista
dos sons
contemporâneos
Ecletismo e fusão de diversos géneros e influências musicais que fazem como
os alquimistas do som contemporâneo, produzindo sons que mergulham em
sub-géneros da música eletrónica, como tecno, dubstep, dance, trance ou
filmcore, obtendo texturas sonoras que despertam novas ideias
As métricas convencionais coexistem com outras originais da electrónica
interligando a voz, a percussão e sintetizadores na procura de um som
seductor e elegante formando um som autêntico, no qual cada tema
desenvolve-se com luz própria, produzindo novamente diferentes estilos
dentro de um conceito musical definido.
Uma nova experiencia auditiva no ámbito da música electrónica materializada
em diferentes versões.

SIMBIOSE
Na música, os caminhos da Paula e do Trasgoblin cruzam-se numa reunião
casual no ano 2015. donde a oportunidade ofereceu-lhes o indício da
coincidência estilística, a aparência da cumplicidade musical, o espaço para
a simbiose geracional.
A partir dessa energia casual surge a ideia nata que chegou às mãos do
produtor Bori Alarcón, que capturou esse flash através do seu prisma,
esculpindo a ideia e o conceito, oferecendo uma visão mais refinada e definindo
os fundamentos de Madhero. Nos Estúdios Montepríncipe (Madrid) alguns dos
temas que Bori, através da sua visão e conhecimento global, transformamse nas peças-chave do projecto.
Desta encruzilhada, desta riqueza, surgem e desenvolvem-se temas
excepcionais com três grande pilares. Voz e letra, ritmo e melodias.

PAULA
Aos sete anos, com uma expressão de felicidade plena e ao mesmo tempo
tranquila, entra em palco com uma atitude firme e madura.
Ela familiariza-se, joga e aplica diversos géneros musicais, dá forma à sua
capacidade vocal de forma auto-didacta e aperfeiçoa-se incansavelmente
no campo da voz, assim como na dança. Alma, rock, pop ... nada é suficiente
para um artista com ânsia de aprender.
Com 11 anos de idade grava o seu primeiro disco e o seguinte com 13 anos.
É uma grande referencia musical na rádio, televisão e imprensa local,
regional, nacional e internacional. A sua voz com nuance eclética, timbre
forte e sólido foram o grande éxito de grande espetáculos de Galas,
concertos em salas, clubes e cafés, como por exemplo o Hard Rock.
Suas letras exalam sensualidade, elegância e honestidade através de
uma viagem introspectiva na procura da maturidade e beleza.

TRASGOBLIN
Curiosidade, tenacidade e perseverança definem a um músico auto-didacta
que, durante sua vida estudantil, começa a jogar, investigar e criar sons.
A sua forte paixão pela música é transformada no seu estilo de vida, a
meados dos anos 70, em várias formações musicais dá os seus primeiros
passos profissionais na música.
Mas, a sua história dá uma vira-volta inesperada nos inicios dos anos 80
quando foi viver para Madrid. Começou a trabalhar como engenheiro de
som na legendária sala de Rockola numa carreira que por mais de 35 anos
fizeram-no assumir a responsabilidade do controlo do som em eventos,
giras, festivais ou concertos, com artistas internacionais como Frank
Sinatra, Ramones, Nina Hagen, Tina Turner, James Brown, Ray Charles, Miles
Davis, Eric Clapton ou nacionais como Miguel Ríos, Ana Belén, Diana Navarro,
Joaquín Cortés, Serrat, Julio Iglesias, Malú ou Pablo Alborán entre muitos
outros.
A experiência, a disciplina e a sua capacidade de moderação definem a este
artista meticuloso, reto e generoso. A sua inesgotável fonte de conhecimento
é depositadas no seu projecto pessoal onde habita e predomina toda a sua
creatividade.

JUKEBOX

CONTACT & MANAGEMENT
+34 650 060 701
music@madhero.eu

SOCIAL MEDIA

madhero.eU

