PRESS RELEASE

D-A-D e FM ao vivo em Portugal
O hard rock estará de volta ao Pavilhão do Restelo, no dia 1 de Julho 2011,
para um espectáculo inesquecivel!
Lisboa, 1 de Março de 2011 – D-A-D, a famosa banda de hard rock dinamarquesa,
com 16 álbuns e 2 DVD’s editados, após um concerto completamente esgotado e apoteótico
no Campo Pequeno em 2009, regressa a Portugal para actuar pela primeira vez no mítico
Pavilhão do Restelo.
A banda que começou por se chamar Disneyland After Dark, em 1983, e que mudou de
nome para D-A-D, em 1989, depois de ameaçada com um processo pela Walt Disney
Company vai apresentar os temas do último trabalho ‘Monster Philosophy’, e recordar
alguns dos temas mais conhecidos da sua discografia como: ‘Sleeping my day away’, Point
of view , “ Laugh 'N' a 12“.
Na banda dos irmãos Binzer (Jesper e Jacob), Stig Pedersen e Laust Sonne todos os
membros participam na composição das músicas e na escrita das letras. O seu estilo de
música é com frequência categorizado como hard rock melódico, uma aparente contradição
também presente nas letras das canções que contam histórias inventadas, oscilando entre o
humor e a melancolia e alguns clichés adicionados de um twist irónico.
Por altura da formação a banda revoltou-se contra a arrogância e o preconceito a que
estavam sujeitos os músicos punk e o seu público, e tentou trazer alguma alegria às suas
actuações enveredando pelo ‘cowpunk’.
“Sleeping My Day Away” é o maior clássico da banda e tocado em todas as suas
apresentações. Tem aquela característica que tantos grupos se esforçam para conseguir e
muito poucos conseguem lá chegar.
Os míticos britânicos FM que ficaram mundialmente conhecidos pelos hits “That Girl”,
“Bad Luck” e “Frozen Heart”, vêm suportar esta actuação.
Lançaram até à data onze discos, mas, foi com os álbuns “Indiscreet” e “Tough It Out” que
alcançaram lugares de destaque nos tops.
O single “Frozen Heart” do seu álbum de estréia “Indiscreet” foi um dos maiores
sucessos de 1986, ao qual se seguiram tournés pela Europa com Tina Turner, Meat Loaf,
Foreigner, Gary Moore, Status Quo, Magnum, REO Speedwagon e Bon Jovi.
Para promover o seu último trabalho “Metropolis” (2010), a banda constituída por Steve
Overland (voz e guitarra), Merv Goldsworthy (baixo), Pete Jupp (bateria), Andy Barnett
(guitarra) e Tony Mittman (teclas), a banda irá actuar nos mais famosos Festivais de verão da
Europa, e Portugal não foi excepção , a banda promete trazer aos fãs do hard rock uma
experiência única.

O Pavilhão do Restelo, em Lisboa, vai ser o palco onde vão desfilar os clássicos do rock
que seduziram os fãs portugueses. As surpresas estão garantidas e a primeira a ser
desvendada é a participação dos Alcoolemia que se juntam a este cartaz para uma primeira
parte de 30 minutos.
A vinda a Portugal de duas bandas tão aguardadas e actuação da banda portuguesa são
razões mais que suficientes para que não falte a estes concertos.
Depois de Russ Ballard, D-A-D, GUN; Alphaville, God Save the QUEEN, A Flock Of
Seagulls, Great White e Brian Spence, este é mais um grande concerto da responsabilidade
da Remember Minds.
Os bilhetes estarão á venda nos locais habituais a partir do dia 14 de Março 2011 .
Mais informações disponíveis no site da Remember Minds - www.rememberminds.com.
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