
LOS SUMMERS “La chica de cada verano”

...i el disc d’AQUEST estiu!
Poques vegades la portada d'un disc ha dit tant i tan clar d'un disc i del que conté...

Vegem: Queda clar que són 4: Juantxo (baix i veu), Francis (guitarra, casiotone i veu), Oscar (guitarra)
i Anibal (bateria i cors). La matrícula del 600 també ens dóna una altra pista, si, són d'Almeria.

Es diuen LOS SUMMERS, veiem platja, sol i una taula de surf i el CD es titula “LA CHICA DE CADA
VERANO”, així que ja sabem que van les cançons: estiu, sol, platja, noies... o el que és el mateix:
Diversió en estat pur, la portada també ens aporta la dada que el cd té “15 nous i esbojarrats èxits
musicals”, 15 esbojarrades peces de pop-punk amb tocs de surf i power pop que, per si no n'hi hagués
prou que estan en un luxós i espectacular só stereo.

I si li donem la volta, veiem que està editat per FLOR Y NATA RECORDS, la més veterana de les
indies, i això és una cosa del que no tots els grups poden presumir.
La portada és intencionadament seixentera, i és que LOS SUMMERS beuen de les fonts de The
Beatles, Beach Boys, The Ronettes, Roy Orbison, Françoise Hardy, Del Shannon, Los Brincos, però
també dels Ramones.

“Que vuelva el verano”
“QUE VUELVA EL VERANO” és el primer single de presentació, una cançó perfecta per anar entrant a
l'ambient estiuenc i d'aquestes vacances que ja tenim planejades. Però el CD no s'acaba aqui, ja hem
vist que tenia 15 temes, així “Impuntual”, “No volverte a ver”, “Marta” o “No vuelvo al Lago Ness” ens
aniran acompanyant al llarg dels propers mesos, que no tot han de ser els Jocs Olímpics de Beijing.
Per al segon senzill ja estan preparant un videoclip en el qual em fà l'efecte que molta neu, no hi
haurà...

Doncs això, recàrrega el ipod, protector per al sol i a gaudir...

lossummers@gmail.com
www.myspace.com/lossummers

promo@florynatarecords.com
www.florynatarecords.com

www.myspace.com/florynatarecords

01 - Impuntual
02 - No pienso ir al lago Ness
03 - Cicloturismo
04 - No volverte a ver
05 - La chica de cada verano
06 - La playa vacía
07 - Marta
08 - El triángulo de las Bermudas
09 - El próximo verano
10 - Japón
11 - Que vuelva el verano
12 - Hay tantas chicas
13 - Horror en la piscina
14 - La Fiesta
15 - (bonus track) Ocurrió en Navidad

PVP (aconsellat) 11 € - distribució www.discmedi.com - FyN-29 - 8435015510077


