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Δισκοκριτικές album

Δημοσιεύθηκε στις 24th Μαΐου, 2014

Αυτή είναι η νέα δισκογραφική δουλειά του Δημήτρη Δημητράκα,

σε συνεργασία με τον Ανδρέα Τριανταφυλλίδη και τον Μάκη

Πολλάκη.

Οι δουλειές που έχει κυκλοφορήσει ο Δημητράκας σαν σόλο

καλλιτέχνης (πέντε στο σύνολο), είναι ιδιαίτερες και για αυτό ίσως

να μην είναι τόσο γνωστές στον πολύ κόσμο (αν άρεζε το ροκ σε

όλο τον κόσμο θα ήταν και mainstream), όμως έχουν κάτι να πουν

και αυτό από μόνο του δίνει τα εύσημα και τον σεβασμό. Ο

Δημήτρης είναι ένας αυθεντικός ροκ άνθρωπος, ακομπλεξάριστος,

και αυτό φαίνεται στην μέχρι τώρα πορεία του, αφού δεν κώλωνε

να παίξει σκληρά με τους Panx Romana ή πιο ανάλαφρα με τους Ριφιφί ή και να δοκιμάσει να πιάσει το

μικρόφωνο. Σε όλα στάθηκε επάξια, με ήθος και με την ροκ αυτή ιδιοσυγκρασία του που τον κάνει να

ξεχωρίζει και να στέκεται βράχος στα πιστεύω του.

Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια εντελώς ανεξάρτητη δουλειά η οποία χρηματοδοτήθηκε από τους

ίδιους τους δημιουργούς. Αυτό από μόνο του βάζει ένα θετικό πρόσημο και αξίζει να σας παρακινήσει

ώστε να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια.

Περιέχει 5 ελληνόφωνα ροκ τραγούδια σε δυνατούς ρυθμούς, καλογραμμένα, όμορφα ενορχηστρωμένα

και με στίχο που αγγίζει. Η δουλειά έχει μοιραστεί εξίσου στον καθένα. Την μουσική έχει γράψει ο

Ανδρέας, τους στίχους ο Μάκης και ο Δημήτρης έβαλε την ερμηνεία με την φωνή του.

Ένας στίχος νομίζω είναι αρκετός για να σας προϊδεάσει και να σας παρακινήσει να ασχοληθείτε με

αυτό το διαμαντάκι, γιατί πραγματικά το αξίζει.

«Μπόρεσα και περπάτησα στο χώμα αυτού του κόσμου

Τίποτα δεν εζήτησα, μια λάμψη από το φως μου

Σε δάσος πέτρινο υγρό έχασα την σκιά μου

Την άνοιξη έψαχνα να βρω, άγρια κερασιά μου».

Από το τραγούδι «Άγρια κερασιά».

Ευχαριστούμε για την προσφορά σας παιδιά, περιμένουμε κι άλλα!

Νίκος Γραμμάτος

Τα τραγούδια:

1. Νοκ Άουτ

2. Το σκοτεινό λιμάνι

3. Μάντης & Φονιάς

4. Σπάσε τη σιωπή

5. Άγρια κερασιά

Επίσημη σελίδα: http://dimitrisdimitrakas.gr/
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Εγγραφείτε στο Newsletter μας…

Email *

Εγγραφείτε!

Προσεχείς συναυλίες

Διαφημιστείτε στο Rockap

Επικοινωνία Ταυτότητα

Μάντης & Φονιάς – Δημήτρης Δημητράκας, Ανδρέας

Τριανταφυλλίδης, Μάκης Πολλάκης

6:00 μμ »NATURART» Festival 2014!

9:00 μμ “No cover” gig από τον
Γιώργη Χριστοδούλου στο
Νομισματικό Μουσείο 31.7

5:00 μμ South Fest 2014 στην
Καλαμάτα

6:00 μμ MONO METAL Open-Air
Festival στο Αίγιο στις 3 Αυγούστου

7:00 μμ IKARIA ESCAPE FESTIVAL
στις ΡΑΧΕΣ| 13- 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2014

ΨάξεΑρχική Νέα Δισκοκριτικές Συνεντεύξεις

Συγκροτήματα – Καλλιτέχνες Δελτία ήχου Χρονοντούλαπο Άρθρα

Downloads Agenda Live Reports Ραδιόφωνα on-air

Διάφορα μουσικά Ο συνήγορος του … (;)
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