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4 Tragos – Otro beso de Judas
Bi urte baino gehiago izan dira 4 TRAGOS bere azken diskoa argitaratu geroztik "Salta al arcén".

Denbora nahikoa Euskal laukotea osatzen dute abesti berriak zuzeneko nabarmen hobetu dira eta

rock and roll banda sendo bat bezala aurkezten da ...

Rock abesti melodiko, lan egin eta letrak abesti bihurtu himno sartu, jasanezinak gitarra zorrotzak

eta bateria. Horixe izan da beti ezaugarri 4 TRAGOS eta zer aurkituko dugu bigarren disko berria

"Otro Beso de Judas".

Historia apur bat
Aitor Sarabia "Totxu" gitarra eta ahotsa, David Millan "Piki" baxua eta ahotsa, Gorka Pereiro
"Pere" berunezko gitarra eta ahotsa, eta Endika Barciela "Barci" bateria eta ahotsa , guztiak

beste bandak datorren, 2005 amaieran adostu. Les zaletasuna sartu talde klasikoa, hirurogeita

hamarreko hard rock, punk banda eta gehiago (Led Zeppelin, Leño, Ramones, New York Dolls,

Flying rebollos, Platero, Burning, Thin Lizzy, etab ...). 2006ko martxoan, 2006ko urrian demo

lehen, eta bere lehen diskoa, Santurtzian lehenengo kontzertua izan zen, "sorbalda joan" 2010,

lehiaketaren Musikazoka 2011 Erandio, hurrengo urtean jarraitu irabazi ondoren iritsi zen

kontzertuak, kontzertuak eta gehiago ikuskizun ...

JUNTO A TI (pervirtiendo) : “Ruakanrol”
Horrela etorri 2012 bigarren erdia dugu, eta bertan, rock purua abesti eskukada bat lortzen dute,

estudioan sartzeko. Hamaika gai berriei 4 TRAGOS bilakaera erakusten du rock landuak,

melodiko eta indartsuagoa izango da, ahal izanez gero bizitzera.

Junto a ti (Pervirtiendo) aukeratu "Otro Beso de Judas" aurkezteko, esan dute benetako tiro

bat "ruakanrol", hain zuzen ere, bideo-klip bat prestatu abestia da.
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