Um novo fôlego para o rock nacional
Conheça "CIRCO XIII", o álbum de
estreia da TREZZY
Criada em 2013 e formada por Joonior Joe
(vocal), Roger Benet (guitarra), Dieego
Lessa (baixo) e Dinho Milano (bateria), a
TREZZY traz influências múltiplas dentro do rock, com arranjos
elaborados. É rock em português com jeito próprio, mesclando
a magia do hard rock com um lado emocional e melancólico do
grunge, embalado pela estética do hard contemporâneo e com
o peso do metal. Parece complicado? Joonior Joe explica:
"Nossa regra é não ter regra para criar as músicas. Tocamos o
que gostamos de ouvir."
O vocalista compõe em inglês e depois adapta as terminações.
"Faço isso para que soe como uma banda de rock autêntica em
português e com algum conteúdo", revela o vocalista. Assim, a
autenticidade da TREZZY vem levando-a a patamares cada
vez mais altos.
Os dois primeiros singles, "Manipula" e "Ninguém Vai Nos
Salvar", foram gravados pelos irmãos Andria e Ivan Busic (Dr.
Sin), no Estúdio Sonata 84 (SP), entre os anos de 2013 e 2014.
Ambas obtiveram boa resposta da mídia e, nos anos seguintes,
mais seis músicas foram gravadas: "Alguém Assuma o meu
Lugar”, "Redenção", "Sombras", "Adeus e nunca mais", "Tente
Entender" e "Suas Certezas". Estas foram produzidas por
Brendan Duffey, no Norcal Estúdios (SP).
Seus clipes, disponíveis no YouTube, foram veiculados no
programa TVZ, do canal Multishow. Já os singles "Manipula" e
"Sombras" entraram nas programações de rádios brasileiras,
como a Kiss FM.

Ativa nos palcos desde a sua criação, em 2015 foi a banda de
abertura no show do Lizzy DeVine (Ex-Vains of Jenna) e vem
realizando apresentações no cenário paulistano de rock.
Com uma identidade definida, o quarteto lançou seu álbum de
estreia em outubro de 2017. As 13 faixas de "Circo XIII",
lançado pela Animal Records, foram gravadas em São Paulo,
com mixagem e masterização na Califórnia (EUA). A TREZZY
promete uma experiência sonora digna dos tempos áureos do
rock brasileiro. E cumpre – em estúdio e ao vivo!
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