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Adellaide foi formada em 2016 com a proposta de fazer um A.O.R. com Melodic Rock inspirado em nomes como:
Journey, Survivor, Kansas, Ásia, misturando-os com uma sonoridade contemporânea como Work of Art, H.E.A.T,
Pride of Lions, entre outros. A banda gravou um EP de mesmo nome em 2016, pela gravadora “Alta Voltagem REC”,
que ganhou grande atenção do público e da mídia. Assinou com a Sony Music VEVO que ﬁca por conta do canal
dos Videoclipes, onde a banda lançou “Save Your Love”. Em 2017, a banda assina com a gravadora europeia “Lions
Pride Music”, e lança seu álbum full de estréia "Flying High", que foi produzido por Tito Falaschi, irmão de Edu
Falaschi, ex-vocalista do Angra, saindo na mais famosa revista japonesa "Burrn!", com a informação de "Sold Out" no
disco, fazendo um videoclip para a música "Learn to Live". Em 2018 a banda fez um show importante no "Ton Ton
Jazz & Music Bar" em São Paulo Brasil, a casa de show teve um bom número de pessoas curiosas causando uma
grande impressão de estreia, lança o video clipe "Its Just a Matter of Time" com participação da cantora Sueca
“Marina Ammouri” em seguida em 2019 lançando "New Horizons" se apresentando no evento "Roadie Crew online"
com a música "Robotica", o disco teve participação do cantor americano “Robert La Blanc”. Em 2022 a banda lança o
álbum Deja Vu produzido por Eddie Vantez. A capa dos álbuns é desenvolvida pelo artista Joey Polycarpo, designer
tradicional de artistas do meio Melodic Rock/AOR como “Frederic Slama”, “Goran Edman”, entre outros. A banda está
nas plataformas digitais, streaming entre outras, os CDs físicos são vendidos ao redor do mundo, através de lojas
especializadas no estilo.
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It's Just A Matter Of Time
CD New Horizons 2019
com Marina Ammouri

Clip

A banda brasileira de AOR Adellaide lançará em 29/07/22 seu quarto e mais novo álbum de estúdio, Deja Vu, sucessor
do aclamado New Horizons (2019), via Lions Pride Music. Ao longo de 2020, a banda passou por uma reformulação,
com saída do baterista Herbert Loureiro e o falecimento do baixista Cadu Yamazaki. Novos membros foram recrutados
e a banda começou o processo de composição do novo álbum. Para a bateria, foi convocado Allan Juliano e para o
baixo, Marcelo Naudi, que já havia participado na composição de uma canção do álbum anterior. Completam o time
Daniel Vargas (vocais), Leandro Freitas (teclados) e Vitor Balconi (guitarra). Outra mudança signiﬁcativa foi na produção,
assinada agora por Ed Omar Carabantes, que também foi o responsável pela mixagem e masterização, co-produzido
por Chris Siloma. O novo álbum traz ainda algumas participações especiais, como o saxofonista Deraldo Matos, a
vocalista ucraniana Marina Ammouri, que também participou do álbum anterior (backing vocal na faixa 2), Gigolette
Angeline (backing vocals nas faixas 2, 3, 4, 9, 11), Marcelo Naudi (backing vocal na faixa 6), Tito Falaschi (backing vocal na
faixa 8), Juliana Rossi (vocal na faixa 8), Rod Marenna (backing vocal na faixa 10), Eddie Vantez (backing vocals nas faixas
9 e 10). A belíssima arte da capa foi mais uma vez assinada por Joey Polycarpo. Todas as canções foram escritas e
arranjadas pela banda Adellaide.

Álbum Deja vú - lançamento e ﬁcha técnica

01. Transcendence
02. Superfanatic
03. Without You (Album Edit)
04. Girl From Syria
05. Unia
06. It’s Not The End
07. Falling Petals
08. Fell From The Sky
09. Time Riders
10. To Live Forever
11. Without You (Single Edit – Bonus Track)

Prévia das faixas

Álbum Deja vú - Faixas
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