
Punk-Pop amb lletres irreverents per a un jovent lasciu !

PANTS OFF són la nova revelació de PUNK-POP de estil americà però “made
in Galícia” amb dosis de pop i lletres irreverents i amb components procedents
de A Estrada (Pontevedra) i Lugo.

Fins a arribar a aquest primer disc, un EP-CD amb el títol de “Domingo a las
7”, la trajectòria de Fonso (baix i veu), Rocky (guitarra i veu), Diego (guitarra i
veu) i Varela (bateria) com PANTS OFF ha estat ràpida i segura des de la
formació de la banda al Setembre de 2006. Una primera maqueta al 2007, algun
canvi i el passi de trio a quartet amb l'entrada de Diego, els va donar el format
actual.

Milers de persones ja els han vist en directe

L'agenda de 2008 ha estat ben plena, més de 20 concerts a Galícia, tant en
solitari com compartint escenari amb Losthopes, All the Cream (tots dos també
amb discos a Flor y Nata Records), Deaf Noise, Nao o Maryland.

El maig van ser portada en l'edició digital de La Voz de Galícia i el grup convidat
per a la presentació del CD col·lectiu “A Estrada en pé”.

L'estiu va resultar d'allò més enfeinat, entre la preparació del CD i alguns
concerts per Galícia, acabant l'any amb l’enregistrament del seu primer disc en
solitari. Un CD de 5 cançons plenes de “humor i sons aptes per a joves lascius”
(D. Súarez – La Voz de Galícia).

“Domingo a las 7”, l’esperat disc de debut

I 2008 es culmina amb l'edició del seu primer disc “Domingo a las 7”, una
selecció condensada de les seves millors trets de pop-punk. Un disc intens i
treballat fins l'últim detall, que des de les primeres escoltes t’enganxa a “Salir de
Aquí” (primer senzill), “Nadie Más”, “Fashion Victim” o fins i tot la tendra “Y
yo”.

www.florynatarecords.com
promo@florynatarecords.com

www.myspace.com/pantsoffband
pantsoff_band@hotmail.com
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