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Release ep zumbido
Depois de 5 anos de formação e quase 60 shows nas costas, a banda Zumbido, natural de
Brazlândia-DF, lança seu primeiro EP, com 6 faixas produzidas por Arthur Inácio e a própria
banda, intitulado “Tudo Que Restou”.
O disco traz canções que conversam entre si, o que trouxe um conceito orgânico ao disco no
momento da escolha das músicas. Cabe ao ouvinte descobrir os caminhos do EP, a começar
pela capa, com foto de Jeff Lynch e montagem de Pedro Cavalcante, que nos convida a refletir
e serve de porta de entrada para o que vem nas faixas.
O primeiro show de lançamento será no E-Studio Rock Pub, em Brazlândia, no dia 6 de
abril, a partir das 19h, acompanhado das bandas Metrópole Locomotiva, Toro, Mad
Monkees (CE) e D’Ladrine. Entrada 10 reais.
Zumbido tocou em festivais como Capital Moto Week, a convite do Porão do Rock, Samamba
Rock, Grito Rock, Feira Cultura Rock DF, com bandas como Matanza, Overfuzz, Horace Green,
Almirante Shiva,... e foi vencedora do concurso “Uma Banda da Cidade” e premiada também no
Festival Metal Reciclado. A banda, junto com amigos, como o pessoal do Brazlândia
Underground e do E-Studio Rock Pub, também promove eventos em sua cidade natal, como o
BrazOcupa e Noite do Cachorro Louco, trazendo bandas como Overfuzz (GO), Mad Monkees
(CE), Stolen Birds (PR), dentre outras aqui do DF.
A banda conta com Severo no baixo, Otaviano Titita na batera, Theo nas guitarras e Pedro
Cavalcante nos vocais, guitarra e sintetizador.
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CLIQUE E ASSISTA AOS VÍDEOS
UTOPIA AO VIVO EM 360º

CAVERNA AO VIVO MOTOWEEK

mídia
“O clipe de Utopia alia tecnologia a arte para
levar o espectador a uma experiência de
interação com o clipe com a música”

“A banda mostra a que veio com uma
composição bem interessante e ótimas críticas
nas suas letras”

CULTURA ROCK DF

TENHO MAIS DISCOS QUE AMIGOS

CONTATOS
61 9864.5100 Pedro Cavalcante
61 9632.1138 Severo
zumbido.contato@gmail.com

(whatsapp)
(whatsapp)
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