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COMUNICADO DE IMPRENSA:

NARNIA – “A CRACK IN THE SKY”
PRIMEIRO SINGLE E VIDEO
DO NOVO ÁLBUM
Uppsala, Suécia. 31 de maio de 2019
Hoje 31 de maio, a banda de metal sueca Narnia lança o single A Crack in the Sky, que é a primeira faixa do
próximo álbum de estúdio “From Darkness to Light”. Para acompanhar o lançamento, a banda inicia uma turnê que
começa em setembro, onde a banda aguarda ansiosamente por encontrar antigos e novos fãs.
Enquanto aguarda o oitavo álbum de estúdio da banda de metal sueca Narnia, que será lançado no dia 2 de agosto,
primeiro single; A Crack in the Sky, é lançado em todas as principais plataformas digitais em cooperação com a gravadora
Sound Pollution. No canal da banda do YouTube, você pode encontrar o videoclipe, produzido por Mats Vassfjord
(220 Volt e Impera).
A música é a primeira faixa do próximo álbum From Darkness To Light, e uma mistura onde um som moderno encontra o melódico.metal, que tem sido associado com a banda há mais de 20 anos.
Este lançamento único inicia a contagem regressiva de um novo grande empreendimento com a Narnia, o que significa lançamento do álbum em agosto e, em seguida, a próxima turnê que começa na América do Sul, juntamente com
as bandas Stryper e Tourniquet.
O álbum é produzido pelo guitarrista do NJN, CJ Grimmark, mixado pelo engenheiro de som da banda, Viktor
Stenquist, e masterizado por Jens Bogren, Fascination Street Studios (Sepultura, Symphony X, James LaBrie em Dream
Theater).
From Darkness To Light será lançado em CD, vinis em cores diferentes e digitalmente no dia 2 de agosto, e dis-tribuídos por Sound Pollution (Europa, EUA, Austrália), King Records (Ásia) e América Latina: Voice Music / Musik Records,
Icarus Music.
Links:
Music video		
Subtitles in Portuguese:
Single			

https://youtu.be/P-SWNWLMfZQ
https://youtu.be/zgCv9rv9-Ls Subtitles in Spanish: https://youtu.be/QgmOGo-0YLM
https://smarturl.it/a-crack-in-the-sky

Website			
narniatheband.com
EPK			
epk.narniatheband.com
Facebook			
#narniatheband
Instagram		#narniatheband
YouTube			
https://www.youtube.com/channel/UCmS_rlbDdzruoc0_e_di-3Q
The lineup 2019:
Christian Liljegren: Vocals
CJ Grimmark: Guitar & backing vocals
Andreas “Habo” Johansson: Drums
Martin Härenstam: Keyboards
Jonatan Samuelsson: Bass & backing vocals

For booking and more information please contact:
booking@narniatheband.com

narniatheband.com
facebook.com/narniatheband
instagram.com/narniatheband

DISTRIBUTION BRAZIL:
VOICE MUSIC / MUSIK RECORDS
(11) 3744.0593
contato@voicemusic.com.br

EPK, PRESS & GRAPHICS:
narnia.jonomedia.se
jonatan@jonomedia.se

MANAGEMENT & BOOKING:
info@narniatheband.com
booking@narniatheband.com
narnia@narniatheband.com
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“From Darkness to Light” (album):		

Layout and artwork: Jonatan Samuelsson

Press-photo 2019:

Photo: Mats Vassfjord
Narnia, left to right: Martin Härenstam (keyboards), Andreas “Habo” Johansson (drums),
Christian Liljegren (vocals), Jonatan Samuelsson (bass), CJ Grimmark (guitars)
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