www.n3rdistan.org
Guiat per les melodies místiques i el flux abrasiu del carismàtic Walead Ben Selim,
N3rdistan del Marroc fa una fusió audaç.
A la frontera de la música electrònica oriental i urbana, N3rdistan electrifica una poesia
atemporal i indignada. Entre rock, trip hop, electro, ritmes orientals amb influències
mundials, combina sense esforç el poder digital i la poesia àrab ancestral. N3rdistan
és un emocionant acte en viu, que utilitza textos personals i famosos poetes de la
llibertat com Mahmoud Darwich, Gibran Khalil i Nizar Qabbani, modificant mostres i
sons de tot el món.

ناتسدرن
Han estat necessaris 3 anys de gira al voltant de el món perquè aquest àlbum veiés
la llum. N3rdistan es va dedicar exclusivament a aquesta tasca durant aquest temps,
abans d’entrar a l’estudi. Barreja sense precedents de poemes compromesos i música urbana. Un primer àlbum a la vora de l’trip hop i la música tradicional, amb la
poesia àrab com a convidada d’honor, obrint així les portes de segle digital.
El grup ha sabut trobar l’harmonia entre els textos i les melodies al dinamitar els codis del gènere: mai la poesia ha estat tan ben servida.
Sobri i poderós a el mateix temps, amb un so propi, aquest primer àlbum és la combinació perfecta entre cures arranjaments, melodies exquisides i textos excepcionals.
Al llarg d’aquests 16 títols, se sent una ardent malenconia que entona aquest himne
a la glòria del verb i els sons electrònics.
No podem esperar menys d’un àlbum que conté textos contundents, com els de
Nizar Qabbani, el poeta de les dones, o Nazek El Malaeka, fundadora de la poesia
lliure i gran defensora de les condicions de les dones a l’Orient Mitjà, així com Gibran
Khalil.
Revelació a Visa For Music, on van obtenir una gran ovació, el grup va seguir el seu
camí, des del Marroc fins a Cap Verd, passant per Estònia, Líban, Dubai o el Canadà
actuant per a una audiència cada vegada més gran.

www.n3rdistan.org

www.youtube.com/user/N3rdistan/videos

https://open.spotify.com/artist/61NRMe77Nfn2VUWLbqZpWh

www.instagram.com/n3rdistan_u/
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