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29 DE ABRIL DE 2016

REGGAE
Com seu primeiro álbum "Time Is Now" Jah Legacy com
sua voz sedutora, oferece uma mistura saborosa entre
reggae, soul, blues, rock e jazz ... a Descobrir olhos
fechado e o coração aberto!

TRACKLISTING

0

Entre a força e a doçura , carisma, modéstia, jovialidade e
determinação, este álbum é, obviamente, a imagem do
quarteto. Jah Legacy significa, literalmente, o legado que jah
ofereceu. Este legado representa a vida, sentimentos, amor,
natureza, o que recebemos e o que deixamos às futuras
gerações ... tantos temas que inspiram os quatro músicos
nativos de Saint-Raphaël (Sul da França). Jah Legacy é o
fruto de uma bela história de amizade... Na verdade, os
fundadores, Manu (vocais, guitarra ritmo) e Charley (guitarra,
vocal de apoio) conhecem se desde a infância e têm crescido
no mesmo bairro. Então, naturalmente, ao longo dos anos
construiu se a história do grupo. Jah Legacy evoluiu sempre,
buscando a fórmula e a música em que se encaixa melhor.
Isso tem sido feito desde 2013, com a chegada de Julien
(bateria e vocais) e no Laurent (Baixo) !

01 - Time Is Now
02 - Creation Is To Share
03 - Take Over
04 - Rejoice
05 - Inside You
06 - Jealousy
07 - Riddim Easy
08 - Rocks at our Road
09 - Do It One More Time
10 - Daddy
11 - I Miss U
Bonus Track : Dub Is Now (by Tamal)

Do jazz ao rock, através do soul e blues, cada um traz as suas influências habilmente entrelaçadas
com aqueles que amam o Reggae ! Os 4 fizeram a escolha para oferecer uma combinação única , para
fornecer uma "Simply Reggae" dinâmica , limpa, e que mostra a voz do cantor. Com mais de 150
concertos para o seu crédito, a banda destila a sua energia e mensagem unificadora nas estradas da
França e da Europa (Itália, Inglaterra). Jah Legacy vai ao encontro de um público cada vez maior entre
as gerações, ocorrendo com artistas artistas de prestígio como The Wailers, Groundation, LKJ, Faada
Freddy ... ou em muitas salas de concertos e festivais (Festival de Néoules, Festijam, Sound of Sunset
Festival ..). Depois de algumas experiências no estúdio e o EP "Inner Revolution" (2015), que tem
cativado o público e os críticos ("Mesmo em um EP, Jah Legacy consegue entregar uma paleta
variada. La balade Try e o pesado Faya & Straw são a demonstração perfeita. [...] As reggae batidas
sem se machucar! "Reggae.fr, abril de 2015), o quarteto continua a sua Rota!

"Time is Now" (literalmente, "chegou a hora"), um título sugestivo para o primeiro
álbum, porque Jah Legacy com experiências fortes e maturidade, reserva-nos
através deste álbum, o resultado da sua tenacidade e meticuloso trabalho.
A voz original e suave de Manu é destacada por coros masculinos, lembrando-nos
os trios vocal jamaicanos dos anos 60/70. O baixo /tambores fazem nos dançar
enquanto a guitarra solo nos fascina e encanta nos...
Estamos agradavelmente surpreendidos com todas as canções, que, em torno de uma base de
Reggae sólida , cada um oferece um universo diferente e uma cor particular. Ele é levado por um jazzy
ensolarado ("Daddy") ou por um passeio de melancolia apaixonado ("I Miss U"), e de títulos com
acentos soul, jazz e até mesmo hip hop ("Take Over")! Liricamente, as onze faixas do álbum, estão
caminhando com sensibilidade e simplicidade nos caminhos da vida. Vida, com as suas dificuldades e
armadilhas ("Rocks At The Road"), com as falhas da sociedade e da manipulação da mídia de massa
("Take Over") ... mas também a vida com os seus aspectos negativos e mais positivos ( "Do It One
More Time"), com a sua beleza ("Creation is to Share "), e, claro, com amor ("Inside You", "Jealousy"
...)
O grupo tem no coração a apresentar um álbum de
qualidade, e para ter sucesso a sua aposta,
conseguiu cercar e unir se. De fato, "Time Is Now"
foi mixado e masterizado por dois engenheiros de
som amplamente reconhecidos no meio do Reggae
Clément Tamal (estúdio Davout) e Pierre Henry
Barnet (The Banyans,Positive Roots band..).
Assinado em Khanti Records, distribuído pela
Harmonia Mundi, especialmente, com pouco se
encontra de originalidade para ser encontrado no
hexágono, podemos dizer que com este primeiro
álbum, "Chegou a Hora" para o talento de Jah
Legacy alcançar a luz !
"Time Is Now", nas lojas dia 29 de abril de 2016

JAH LEGACY - TOUR 2016

VIDEO "Take Over"

https://youtu.be/dfypNABmbtY
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Saint-Raphaël (83) / Release Party
Toulon (83) / Omega Live
Belfort (90) /FIMU
Issy Les Moulineaux (92) / Le Réacteur
Belfort (90)/FIMU
Montpellier (34) / Le Melomane Club
La teste De Buch (33) / Le Bagus
Toulouse (31) / Le Cri de la mouette
Albi (81) / Le Troll
Bordeaux (33) / Festival Art'Opia
Bach (46) / Fête de Bach
Gaillac (31) / Les vendredi Musicaux
Fréjus (83) / La Bodeguita
Fréjus (83) / One Love Festival
Lyon (69) / La Marquise
Rosny Sous Bois (93) / Théâtre de verdure
Dour (BELGIQUE) / Roots Reggae Festival
Mercurol (26) / Mas e Fée
La Londes (83) / Festival des oliviers
Pierrefeu (83) / Festival

