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Banda do Porto regressa à edição discográﬁca 19 anos depois de "Evergr33n"

Urbanature lançam single
e teledisco de "Plug and Pay"
Porto, 8 de Junho de 2018 - Os Urbanature anunciam o lançamento de "Plug and Pay," o
primeiro single do futuro álbum, "Flow."

O novo tema da banda de música electrónica do Porto é editado 21 dias antes do
lançamento do novo disco.

"Plug and Pay" é uma viagem vertiginosa pelo futuro e uma metáfora do mundo acelerado
e tecnológico em que vivemos.

"Quisemos contar uma história contemporânea respeitando o ADN dos Urbanature,"
explica Francisco Cardoso, baterista dos Urbanature.

"Estamos muito entusiasmados com a sonoridade que desenvolvemos nos últimos dois
anos. Espero que o público sinta o poder desta música e do álbum.”

O teledisco de "Plug and Pay,” estreado em exclusivo no Facebook da banda, foi
integralmente realizado pelos Urbanature. O grupo da Invicta quis controlar todo o
processo visual e gráﬁco de forma a poder transmitir com precisão o espírito do single.

"O videoclip tem algumas particularidades e pormenores que só nós poderíamos executar
porque conhecemos bem a música," acrescenta João Marques, guitarrista dos Urbanature.

"Plug and Pay" rola a partir de hoje nos principais canais digitais de distribuição de música
internacionais tais como o iTunes, Google Play, Tidal, Spotify, Deezer e Amazon Music.
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"A sonoridade deste tema tem uma grande virtude - não segue tendências, modas ou
revivalismos. Em vez de olharmos para o passado, mantivémo-nos ﬁéis a nós próprios e
desaﬁámo-nos a imaginar o futuro," sublinha Luís Madureira, teclista dos Urbanature.

O quarteto do Porto tem ambições de levar o single e o novo disco a todos os cantos do
mundo, e participar em projectos cinematográﬁcos.

"Fomos pioneiros na utilização da internet como forma de promoção da banda nos anos
90. Agora, os desaﬁos são novos e temos umas surpresas a serem preparadas," ﬁnaliza
Nuno Camacho, baixista dos Urbanature.

Os Urbanature lançam o segundo álbum da carreira, "Flow," no próximo dia 29 de Junho de
2018.

Sobre os Urbanature:
O projecto Urbanature iniciou-se em Janeiro de 1996, com base na ideia de conjugar
computadores e instrumentos musicais. A primeira maqueta "Volume 1" despertou a
atenção dos media e, rapidamente, os Urbanature começaram a cativar público e fãs.
Depois de "100% Natural," a segunda maqueta do grupo, seguem-se os primeiros
concertos nos grandes palcos nacionais. Os Urbanature passaram pelo Festival de Paredes
de Coura, Hard Club, Queima das Fitas de Porto e Coimbra, FNAC de Porto e Lisboa, Noites
Ritual, entre muitos outros palcos. Em 1999, os Urbanature lançam o disco de estreia
"Evergr33n" e ﬁcam para sempre ligados à história da música electrónica instrumental
portuguesa.
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