Ciao Tympans
Ska Rock & Trad
Ciao Tympans està orgullós de presentar-vos i oferir-vos el seu nou EP. 5 títols "Sortida d'Emergència", sortit a
finals del 2012.
El 2007 néix Ciao Tympans a PACA, aprop de Marsella (Provença).
Es aquí on conten que un dia...Les portes del baluard es van obrir per donar pas a una creació explosiva
anomenada Ciao Tympans :
Màquina infernal que us farà entrar en el seu univers de ritmes embruixadors !
Un mestissatge musical amb una única vocació, fer-vos ballar ! Textes contundents i alguna tornada, de
vegades sense cap ni peus...
Es de l'escenari, sobretot, que el grup treu la seva energia, un territori que sembla seu, on cadscun s'expressa
a la seva manera i lliura la seva barreja explosiva d'humor i de ràbia !
Inspirat pel Ska, el Rock, el Dub, per acabar amb un polsim de música Trad, un gran moment de festa pels
vostres timpans!
Ciao Tympans significa desenes de concerts i festivals al Sud-Est de França. Sovint per la carretera i d'un
escenari a un altre, comparteixen cartell amb artistes reconeguts com: La Ruda, Mon côté Punk, Junior
Cony,PKRK, Daïpivo, SPKr, Walter, Kwal...
Un conjunt que desitja de tot cor encisar el públic de tots els horitzons !!
Empès per aquestes ganes de continuar fent viure la seva música, el grup us ofereix amb molt de plaer el seu
nou CD.
"Sortida d'Emergència", gravat i masterisat als Estudis Muvida en col.laboració amb el Café Provisoire MJC de
Manosca (04) i el Kfé Quoi de Vilanova.
Composició del grup
Nicolas Camani: guitarra-lead : cant
Olivier Vidal : bass
Camille Descombes : violí-cors
Chloé Camani : teclat-cors
Yvéric Viola : bateria
Jean-François Wegerich : saxofons
Internet
Obertura del lloc oficial ciaotympans.com
EP 5 títols disponible a la venda a ciaotympans.com
Escoltar a: myspace.com/ciaotympans 04
Contactes: contact@ciaotympans.com
o
Franck, manager: + (33) o6 95 02 88 19
e-mail: franck@ciaotympans.com

