
AMANITA SUIT
“Seguiremos caminando”

01 - Razones
02 - Quiero cantar
03 - Seguiremos caminando
04 - Cerezas y limones
05 - Un mismo cielo
06 - Pásalo
07 - Sonríe la luna
08 - Pescao
09 - Rojo y negro
10 - No quiero más
11 - Pequeñas cosas
12 - Un mismo cielo (piano versión)

AMANITA SUIT formats a Ontinyent (València) el 2007, després de rebre excel·lents crítiques pel seu
primer treball "La vida se escapa", amb el que van fer nombroses i destacables actuacions, i que la
premsa musical va considerar que era un disc molt interessant, ple de matisos i amb una destacada
calidesa i qualitat, tant de so com per la seva força interpretativa, en aquest disc, AMANITA SUIT,
mesclava amb alegria i passió el flamenc, la rumba, el reggae, la bossa-nova i el rock, però això sí ,
amb un bon toc de realitat social.

A SEGUIREMOS CAMINANDO hi ha més rock

L'enregistrament del nou disc “SEGUIREMOS CAMINANDO” l'hem pogut seguir dia a dia des de la
seva pàgina del Facebook, gairebé en directe des dels Estudios SP (Real de Gandía) de la mà de
Sergio Peiró amb el que ja van enregistrar el seu anterior treball, i en aquest disc trobem les
influències que el seu front man Rubén Muñoz ha rebut, així AMANITA SUIT té influències molt
variades si en el seu primer disc van ser les de Kiko Veneno, Ketama, Delinqüentes, Macaco,
Calamaro, Muchachito..., però en aquest segon treball seu ventall s'obre cap al rock més 'canalla' com
Marea,  Extremoduro ... fins i tot hi ha referències al Rock progressiu com Triana; això sí, amb la seva
marcada personalitat pròpia. Ara el rock està més present: “L'agitació social del moment afecta
directament a les meves composicions i fa que s'intensifiqui el missatge, tant en les lletres com en la
música …”.

Un plus de talent propi amb col·laboradors d'excepció

A SEGUIREMOS CAMINANDO la banda la formen Rubén Muñoz a la veu, guitarres i com a
compositor, Carlos Vecina a la bateria, José Solis al baix, i Iván García a la guitarra.

I pels col·laboradors que van desitjar engrandir aquest treball : Fernando Madina de Reincidentes
que participa en “Rojo y Negro”; Javi Chispes de Banda Jachís que participa en “Un mismo cielo”;
Miguel Caldito que ho fa en “Cerezas y Limones”; Miguel Campello de El Bicho en “Razones”; el
propi Sergio Peiró en varies de les cançons; i molts músics col·laboradors, el que suposa un plus
afegit al talent innat de AMANITA SUIT.

QUIERO CANTAR, amb la seva contagiosa tornada, és la peça escollida per presentar l'àlbum
“SEGUIREMOS CAMINANDO”, una bona mostra de tot el apuntat anteriorment i de la qual Henry
Menacho (de Kronic Producciones) ha realitzat el videoclip que veurem molt prompte.

promo@psm-music.com
www.psm-music.com/amanitasuit
http://amanitasuit.bandcamp.com

www.musikaze.com/amanitasuit
rubenamanita@gmail.com
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