Original Monday Night Soundtrack
A era do álbum de estreia do Thrills & The Chase

Com um nome elegante e curioso, a banda paulistana Thrills & The Chase traz
arranjos sofisticados para a trilha musical da cidade.
Na realidade, o álbum “Original Monday Night Soundtrack” transforma as
nuances da metrópole em um filme imaginário, permeado por baladas dançantes, com
certo toque retrô e noir que descreve os personagens inseridos nessa trama, através
da atmosfera cinematográfica das músicas, “Evangeline”, “Queen of Clubs” e “Sister
Thriller”.
Além das faixas mais explosivas como “Ultraviolet Town” e “Ballad of
Underworld”, que nos embalam para esse universo caótico e charmoso ao mesmo
tempo, e refletem a relação de amor e ódio à vida em uma grande metrópole como São
Paulo, cidade que inspira o disco.
“Original Monday Night Soundtrack” é a aposta independente da banda sob a
produção de Paulo Senoni, que já gravou artistas como Arnaldo Antunes, CSS, The
Donnas e Cachorro Grande.

Sobre a banda
O quinteto é composto desde 2010 por Calvin Kilivitz (voz), Louis Daher
(guitarra), Zé Menezes (bateria), Claudio Guidugli (teclado) e Fabio Machado (baixo),
que substituiu Guilherme Di Lascio após o lançamento do disco, no início de 2017. Os
integrantes podem ser considerados veteranos da cena independente paulistana, exintegrantes de conjuntos como Condessa Safira, Vampiros & Piratas, Bailen Putos,
Éponge e The Midnight Sisters.
A banda tem dois EPs na bagagem: “Introducing Thrills (And The Chase)” de

2012, com destaque para as faixas “Does The World Owe You Anything” e “Damsel In
Distress” (ainda hoje a mais conhecida do grupo); e “Women, Fire And Dangerous
Things” de 2014 que conta com músicas mais maduras, incluindo “Jesus Is A
Woman”.
Em 2016, o grupo lançou um projeto de regravações minimalistas chamado
“The Naked Sessions” que é acompanhado por uma série de vídeos.
O Thrills & The Chase embala as noites de nossos filmes imaginários através de
um som sujo e elegante, rock classudo com pitadas de blues e jazz (autodescrito como
Soundtrack Rock) que cativa os mais diversos ouvidos.
O álbum “Original Monday Night Soundtrack” está disponível ao público desde
20 de Janeiro de 2017 em todas as principais plataformas digitais. O grupo espera um
lançamento em vinil até o final do ano.
O disco já conta com dois clipes promocionais, “Ballad of the Underworld”
(lançado em Novembro de 2016) e o mais recente “Queen of Clubs”, de Julho. Há mais
videoclipes e lyric videos em preparação, além de um EP ao vivo gravado
recentemente em São Paulo.
Já os trabalhos anteriores da banda estão disponíveis para audição gratuita no
website oficial (www.thrillsandthechase.net) e também nos principais serviços de
streaming.
Mais informações em:
www.thrillsandthechase.net
www.facebook.com/thrillschase
www.youtube.com/thrillschase

Contatos:
manager@thrillsandthechase.net
(11) 95473 3556

