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CD / DIGITAL / VINYL

ROOTS REGGAE / REGGAE POST 70's
Black Ship é o resultado de uma longa amizade entre os
membros de sua tripulação. Reunidos há mais de 10 anos
em torno de uma música cheia de história e um sonho de
aventura, os seis músicos da banda Black Ship propõem
um autêntico reggae, original e intemporal. Amantes da
música jamaicana dos anos 60 e 70 e de som vintage de
todos os gêneros daquela época.
Black Ship experimentam agora uma nova fusão retrofuturista que está na vanguarda de uma tendência músical
atual. Um retorno aos instrumentos tocados, sons típicos do
rock e do surf, harmonias vocais rítmicas e azuis, e soul;
todos impregnados de influências mais recentes, desde o hip
hop, pop e ao dub... O grupo está à deriva do reggae dos
anos 70 e convida nos a uma nova jornada musical.

TRACKLISTING EP
01 - The park
(R. Kalfa)

02 - Looking around
(A. Cordier)

03 - Black Ship on the sea
(A. Cordier)

04 - Neighborhood
(R. Kalfa)

05 - Vampire on the beach
(R. Kalfa)

06 - Such A Love
(T. Schutte)

Artwork : Elise Botrel : www.elisebotrel.com/

Nascidos das cinzas de um primeiro projeto de new roots, os membros da nova equipa imaginam a
música como uma jornada cujo propósito é a partida, e não o ponto de chegada. Durante algumas
semanas de trabalho no mês de agosto de 2015 deram origem aos primeiros títulos do novo grupo. O
lançamento da banda Black Ship foi oficialmente a 21 de novembro de 2015 com uma carta branca no
Forum de Vauréal. O barco então desloca se para encontrar as oportunidades do mundo. Um primeiro
CD de 3 títulos nasce muito rapidamente e define o tom da onda. Este abre as portas de muitas salas e
permite ao grupo compartilhar o seu universo com um grande público e fazer uma bela primeira
temporada ao lado de nomes como (The Abyssinians , Flox, Soom T, Anthony B, Maré Crescente,
Pablo Moses) e em locais como (Arte Festiva, Lacanau Pro, Festival Híbrido ...). No início de 2017, de
volta ao porto, o navio está equipado com um equipamento que lhe permitirá afirmar o seu som
nostálgico: um Leslie, antigos captadores, uma consola de lâmpadas, um amplificador Gibson de 1963,
a mola de reverberação de Lee Scratch Perry, três órgãos Farfisa .... Os tripulantes estão prontos,
travam-se no porão do barco e embarcam na grande aventura da autoprodução. Um companheiro de
quarto, um estúdio, material vintage escolhido, uma boa dose de inspiração e versões são modeladas e
gravadas com o som que faz Black Ship, ecoando com o início do reggae.
.

Cada título da EP é uma parte da jornada. As atmosferas contrastantes contam ao mundo da
tripulação. Algumas músicas são lúdicas, rítmicas, tumultuadas, leves como as suas amizades, outras
são mais escuras, mais profundas, como a dúvida que às vezes as assaltam. Outro é um hino ao
amor fraternal, encontros fortuitos , e os maravilhosos perigos que a vida coloca nas nossas estradas.
Todos simbolizam o momento e paixão por trás deste projeto. Um grito de guerra: música acima de
tudo, música que vive, entalha, dói, canta e move a cabeça e o corpo. "Black Ship on The Sea we
make really one team", para conquistar o mundo ... Após um ano de trabalho intenso, o primeiro EP
oficial "On The Sea" está pronto para sair. No processo o grupo assina com a 1001 Prods Records
(turner de Naâman), e com o selo Khanti Records (Soom T, Devi Reed, Wyman Low ...) e será
distribuída pela Pias. É, portanto, com uma equipa sólida e completa que o Black Ship vai para o
mar.
Nota artística:
"O objetivo do projeto é trazer um gênero musical muito tipado e conotado para um novo horizonte, tanto mais próximo do
gênero original, mas também mais próximo do nosso tempo e da nossa história moderna. O reggae é inseparável da sua
história e do cenário em que nasceu; mas não estamos mais no início dos anos 70 e não somos jamaicanos nem
rastafáris. No entanto, é essa música que nos uniu e continua a fazer nos vibrar. Por isso, tentámos fazer este álbum, para
fazer com que esta música que tanto amamos, encontrando sons vintage, autênticos, vivos e orgânicos, e também
enquanto seguimos meticulosamente os diferentes ritmos e métricas típicos. Mas também queríamos aproximá-lo de nós,
afastando-o dos seus códigos atuais, nos quais o grupo realmente não se reconhece. É, portanto, para nós uma proposta:
um novo começo desde o auge do reggae! Se tivesse evoluído de forma diferente, poderia ser algo assim ... Enfim, aqui
está o fruto entre o nosso legado desta música lendária e as nossas inclinações de jovens banjos dos anos 90.”

BLACK SHIP - LIVE !
www.blackshipmusic.com
Contact Booking : simon@1001prodsrecords.com
Contact Management : adbinam@gmail.com
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