
     
   
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 

Depois de mais de uma década em turnê pela Europa, com 
uma energia rara e vindo a trabalhar ao lado de grandes 
nomes do reggae mundial, como o seu pai, Lee 'Scratch' 
Perry. Omar Perry assina o seu retorno em 2018 com um 
novo álbum intitulado "New Dawn".  
 
Para esta nova obra, fruto do encontro com o jovem 
compositor francês Jonas 'Koffi' Gouraud, Omar tomou um 
caminho diferente, com ritmos e letras mais Roots do que 
nunca. Este album singular é ao mesmo tempo espiritual, 
indócil e autêntico.O encontro com Jonas 'Koffi', compositor 
de todos os títulos, foi feito á dois anos, enquanto o músico 
faz contato com Omar Perry com a intenção de trabalhar com 
ele em um ou dois títulos. Em vez disso, a colaboração resulta 
em um álbum completo. Foi então que Koffi propôs a sua 
banda, Soulnation, para gravar neste novo álbum. Eles agora 
estão embarcando numa nova aventura juntos. 
 
A gravação foi dirigida por Sébastien Houot e Fabwize no Wise Studio, um dos principais locais de 
criação do Reggae em França,  e também mixado por Fabwize e Laurent Dupuy (2 Grammy Awards) 
em Londres. A mixagem foi confiada a Simon Capony. Entre os músicos, Omar Perry cercou-se na 
maior parte do tempo com a banda Soulnation Band, bem como alguns músicos talentosos para 
participar na gravação: Brendan Allenet (baixo), Jonas 'Koffi' Gouraud (bateria), Mikael Toux e 
Valentin 'Ali' Bidé (Teclados), Suga, Kubix e Benjamin Gouraud (Guitarra), Stepper e Mael Cageron 
(Saxofone), Didier Bolay (Trombone), Nicodrum (Percussão), Ahmed Fofana (Kora). O álbum "New 
Dawn" é um verdadeiro apelo à explosão do cidadão, esta nova obra questiona nos sobre as apostas 
do nosso tempo. Com a generosidade e o espírito livre que o caracteriza e acompanhado por uma 
música contagiante, combinando habilmente tradição e renovação. Omar compartilha os seus 
sentimentos sobre a urgência de formar juntos um novo mundo. "Vivemos em um momento difícil, 
onde é muito fácil perder-nos." Denunciando ambos os truques da nossa sociedade, como a opressão 
dos povos ("Freedom"), a violência e o individualismo do nosso mundo ("Bad Mind People"), a hiper 
digitalização das nossas vidas em face do verdadeiro elo social ("Checking For Me"), o aquecimento 
global ("Can not Escape") ...  

 

TRACKLISTING 
 

01 Living Legend [Jah Live] 
02 Freedom 

03 Educated Fool feat. Jah Mason 
04 Be Like That 

05 Bad Mind People 
06 Checking For Me 

feat. Cedric Myton (The Congos) 
07 Sweet Love 

08 Rebel In Your Town  
09 When One Door Close  

10 Sound The Trumpet 
feat. Bouchkour et Komlan (Dub Inc) 

11 See Dem Running 
12 Can’t Escape [Global Warming] 

13 Weh Dem A Go Say 
14 Sweet Love (Acoustic Remix) 
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Omar Perry nunca se esquece de compartilhar uma mensagem otimista de amor 
e esperança. A esperança de um mundo melhor que construiremos juntos 
("Sound The Trumpet"), a esperança de encontrar sempre uma porta aberta 
quando todos parecem estar fechados ("When One Door Close") e que nos deve 
sempre levantar-se ("seja assim"). Ele convida o ouvinte a concentrar se nas 
pessoas que amamos ("Sweet Love"), a acreditar em si mesmo e no seu livre 
arbítrio ("Rebel In Your Town"). 

 
Em 3 faixas, encontramos Omar acompanhado por artistas de prestígio, sendo eles os 2 cantores do 
Dub Inc. (Bouchkour e Komlan) em "Sound The Trumpet" e Jah Mason em "Educated Fool". Em 
"Checking For Me", Cédric Myton (The Congos) nos gratificará com sua presença. Este álbum "New 
Dawn", totalmente enraizado no nosso mundo de hoje, questiona as nossas próprias ações e é um 
pré-requisito e uma visão clara para nos encorajar a trabalhar juntos numa nova era, mais justa. 
Vários clipes e singles já estão disponíveis: "Living Legend [Jah Live]" está disponível desde 1º de 
fevereiro de 2018 e "Sound The Trumpet Feat. Dub Inc ", disponível em 28 de março de 2018. O 
álbum será lançado em 25 de maio de 2018. Para defender este novo álbum, você pode encontrar 
Omar Perry no palco, acompanhado pelos seus novos músicos Soulnation Band em abril de 2018, 
bem como em festivais de verão. Uma turnê pela França está prevista para o outono de 2018.  
 
Omar Perry é um artista jamaicano nascido em Kingston em 1968. A partir dos 6 anos, Omar e a sua 
irmã Marsha têm a chance de gravar algumas músicas com o seu pai, o lendário Lee 'Scratch' Perry. 
Ele cresceu enquanto frequentava o estúdio "Black Ark", onde alguns dos maiores artistas do Reggae 
se encontram: Max Romeo, Murvin Junior, Bob Marley e The Wailers, etc. Omar Perry estava 
destinado a dedicar a sua vida à música, mas teve que traçar o seu próprio caminho.Em paralelo com 
uma carreira como engenheiro de som e cantor. Omar Perry deixou a Jamaica em 1996 e 
estabeleceu se por 4 anos em Gâmbia África, antes de voar para a Bélgica, onde ainda vive hoje. Em 
turnê com Horace Andy em 2005, Omar Perry conhece William 'Stepper' Briard, um talentoso músico 
e produtor que vê o potencial da nova geração. Eles trabalharam juntos na produção do seu primeiro 
álbum "Man Free", que foi lançado em 2007 e que lançou a sua carreira internacionalmente. Seguiu 
se  "Can Not Stop Us" em 2009, "The Journey" em 2011 e "Be Cool" em 2015 ao lado da imperdível 
dupla Sly & Robbie. … 
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