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Músicas intermináveis para Viagem divulga seu novo disco ‘Modus Continuous’ no Brasil

A banda Músicas intermináveis para Viagem, aka M.i.p.V, estará no Brasil em dezembro de 2016 
fazendo a turnê do novo disco Modus Continuous, lançado em junho deste ano.

Modus Continuous, produzido em Berlim e Nova York pelo selo próprio Yellow Castle, é o 
terceiro disco da banda e o segundo lançado na Alemanha. 
O novo álbum traz seis tracks com influências de krautrock, noise, post-punk, dark jazz e música 
experimental, e tem o legendário produtor novaiorquino Martin Bisi (*) na produção do álbum. 

O CD já está disponível para free listening e vendas online: 
https://mipv.bandcamp.com/album/modus-continuous

Download para jornalistas:
https://soundcloud.com/yellow-castle/sets/modus-continuous-by-mipv-press-kit/s-OIIs5

M.i.p.V _ Gil Delindro (drums) and LauraL (guitar) @ SO36, Berlin, jun16, photos by Bea Rodrigues

Modus Continuous Tour 2016 /2017 - Brasil
Baseada em Berlim desde 2009, a banda da guitarrista brasileira LauraL estará acompanhada do 
baterista português Gil Delindro. A turnê começará no sul do Brasil, no Festival Morrostock, dia 3 
de dezembro, com show dia 5/12 no Bar Ocidente, em Porto Alegre, cidade onde a banda 
começou, seguindo shows em São Paulo dias 13, 16 e 17/12, e ainda outras datas a confirmar em 
Florianópolis.  

A 'Modus Continuous Tour 2016/2017' se estenderá até março de 2017, com shows no Brasil e 
Europa. Mais infos: https://mipv-musik.com/2016/10/08/modus-continuous-tour-20162017/

Os músicos e multidisciplinares artistas, LauraL e Gil Delindro, estarão também apresentando no 
Brasil seus trabalhos solos experimentais e Gil estará no Brasil a convite do Festival Novas 
Frequências, no qual se apresenta dia 8/12, no Rio de Janeiro. 

Abaixo estão alguns links com mais infos sobre o disco, videos da M.i.p.V e trabalhos solo.

Band website: https://mipv-musik.com/

https://mipv.bandcamp.com/album/modus-continuous
https://soundcloud.com/yellow-castle/sets/modus-continuous-by-mipv-press-kit/s-OIIs5
https://mipv-musik.com/2016/10/08/modus-continuous-tour-20162017/
https://mipv-musik.com/


Sobre o novo álbum: 
https://yellowcastleblog.wordpress.com/m-i-p-v-new-album/

Discografia: http://mipv.bandcamp.com/

Videos recentes: 
https://www.youtube.com/watch?v=CEIbeONYOPY
https://www.youtube.com/watch?v=n22msV186ck

Press photos: https://mipv-musik.com/fotos/
Press clipping: https://www.flickr.com/photos/mipv/albums/72157617229146230

Outros links:
https://www.youtube.com/user/musicasinterminaveis
https://soundcloud.com/mipv
https://soundcloud.com/yellow-castle/sets/modus-continuous-m-i-p-v-album
http://www.delindro.com/
https://vimeo.com/83812754
https://soundcloud.com/gildelindro
https://soundcloud.com/laural-musik 
https://www.facebook.com/laural.musik
https://lauraleiner.com/laural_bio/
https://www.facebook.com/M.i.p.V.band
https://www.facebook.com/musicas.viagem/ 

https://yellowcastleblog.wordpress.com/ 

(*) Martin Bisi iniciou seu estúdio ao lado de Brian Eno e é conhecido por ter gravado, ao longo de 
30 anos, bandas como Sonic Youth, Swans, Helmet, John Zorn, The Dresden Dolls, White 
Zombie, entre outros nomes da cena rock ou pop, incluindo o single “Rockit”, de Herbie Hancock 
(Grammy em 1984).
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