
LA AMENAZA AMARILLA arriben “...des de COREA DEL NORD"
i no hi ha vacuna possible

Així que els propers mesos serem víctimes d'una onada de punk-rock que afectarà a tots i que farà
que ballem i cantem al ritme de les cançons de LA AMENAZA AMARILLA.

Aquests tres cordovesos, es declaren fans de Ramones, Buzzcocks, Nikis, Vegetales i Airbag i no es
tallen un pèl ni a admetre-ho ni a donar el seu toc a les seves cançons.
Cançons que fins ara sol habian conegut el format “maqueta” en dos lliuraments: “Klaatu Barada
Niktó” (un homenatge a la pel·lícula “Ultimatum a la tierra”) i “La Venganza de Fu-Manchú” i en algun
recopilatori com el “10 años en Sing Sing” d'homenatge a Los Nikis, faltaria més! ...a la fi  “La
Amenaza Amarilla” és el títol d'una de les cançons de Los Nikis.

El 2004 i després de quedar segons en el concurs Lagarto Rock, el grup va quedar en un impàs de
gairebé tres anys (... coses que passen), però el 2007 van tornar i el van fer per la porta gran,
compartint escenari amb Marky Ramone, un dels seus ídols de sempre.

En aquest moment van tenir clar que calia anar a pel disc... (i que no ho podia treure qualsevol).
El resultat és aquest “ ... desde Corea del Norte”.

“...des de COREA DEL NORTE”, un régim de Punk-Rock
“Los surfistas nazis deben morir” compta amb una tornada encomanadissa, gairebé podria ser un
eslògan de no ser perquè retrata un escenari inimaginable, nazis a Malibú?..... si, i pinguinos al
Sàhara!.  La cançó, que és l'1er single, està inspirada a la pelicula de Peter George “Surf Nazis must
die”, un clasic de la sèrie B de la productora Troma.
“(Nacido per ser) popular” suposa tota una declaració d'intencions
“Joey se fue”, sobre Joey Ramone, és un dels seus clàssics, taral·lejada en els concerts pels seus
incondicionals que per fi la podran gaudir en format CD i/o digital.
“No te lo pienso decir” és com una metralladora que dispara punk sense deixar-te respirar.
“Miedo a las pelis de terror” és un homenatge a l'altre tema favorit de La Amenaza Amarilla.
En “Tratando de olvidar” ens recorden a una d'aquelles cançons “lentes” de Ramones.
“Córtate el pelo” recupera la velocitat amb una tornada del més higiènic: “Jipi, cortate el pelo, Jipi,
córtatelo ya” destinat a ser corejat per milers de goles a l'uníson.
“Neumonía asiatica”, “No quiero recordar”, “Ella es eléctrica”, “Junto a ti”, “Contra la pared” i
“La última canción” completen els 13 talls

LA AMENAZA AMARILLA son: Dr.Gonzo veu i guitarra, Sebas baix i coros, i Manolo  a la batería.

Podeu donar-vos per AMENAÇATS !!

www.myspace.com/laamenazaamarilla

laamenazaamarilla@hotmail.com

www.florynatarecords.com

promo@florynatarecords.com
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