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VODAFONE
PAREDES DE 
COuRA

O Vodafone Paredes de Coura está de regresso às margens do Taboão para 
celebrar a 25.ª edição. 

São 25 anos de história repletos de momentos inesquecíveis. Das atuações 
memoráveis, ao reencontro entre amigos e ao convívio com a natureza, o festival 
cresceu e deu fama internacional à vila minhota, que é agora destino de férias 
de eleição para tantos que a visitam.

O Vodafone Paredes de Coura, habitat natural da música, mudou a forma de a 
ouvir, e viver. Soube despertar tendências, arriscar sonoridades, descobrir novos 
talentos, consagrar grandes nomes. Uma caminhada de esforços e superações, 
de provas e de conquistas, de lutas e de vitórias.

25 anos depois, a música continua no centro das atenções de um festival de 
experiências únicas.

A história da música em Portugal não seria a mesma sem o Festival Paredes de 
Coura.

EDIÇÃO 2016

A 24.ª edição materializou o sonho sob a forma de quatro dias de música em 
comunhão com a natureza, numa celebração conjunta que levou perto de 100 
mil pessoas à Praia Fluvial do Taboão. Depois do sucesso da edição de 2015, 
completamente esgotada, o Vodafone Paredes de Coura continuou a apostar 
nas melhorias na área do campismo e do anfiteatro natural, que viu o seu 
espaço ampliado, mas manteve a lotação, o que permitiu receber o público com 
um cuidado reforçado e proporcionar ainda mais conforto, condições de higiene 
e segurança.

Numa edição que ficou a poucas centenas de esgotar, pelo menos 68% da 
população portuguesa esteve exposta às notícias sobre o Vodafone Paredes 
de Coura através da televisão, imprensa, online e rádio. Números que têm 
uma repercussão directa no dinamismo económico e cultural na região de 
Paredes de Coura e, mais abrangentemente, no Alto Minho, nomeadamente 
no mercado de alojamento turístico, na área da restauração e no mercado de 
trabalho (colaboraram no evento cerca de 400 pessoas e empresas). O festival 
é, seguramente, a entidade que mais longe tem levado o nome de Paredes de 
Coura e do Alto Minho, contribuindo grandemente para a notoriedade da região 
dentro e fora de portas.
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A Ritmos é hoje uma das principais e mais prestigiadas produtoras nacionais de 
eventos.

A experiência resultante da produção deste Festival aportou-lhe um 
conhecimento aprofundado de todo o processo: contratação de artistas nacionais 
e internacionais, gestão de grandes equipas de trabalho e implementação de 
eventos no terreno.

Para além do Vodafone Paredes de Coura, por onde, ao longo dos 24 anos de 
história, já passaram inúmeros artistas, a Ritmos tem protagonizado, desde 
2003, vários eventos de relevo, alguns deles também de periodicidade anual, 
de onde se destacam o Festival Para Gente Sentada, o Cerveira ao Piano e a 
produção do Serralves em Festa.

RITMOS
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O crescimento do festival faz-se também através do cuidado tido na melhoria 
contínua quer do recinto quer da zona de campismo.

Depois das mudanças de 2016, que permitiram mais espaço, conforto e 
condições de higiene e segurança para todos os que visitaram o Vodafone 
Paredes de Coura, o festival segue, em 2017, uma política de constante melhoria 
com medidas que preservem o espaço e que potenciem uma experiênca 
inigualável de música ao vivo num recinto de excelência.

O Vodafone Paredes de Coura 2017 apresenta assim algumas alterações no 
espaço, sempre com vista ao conforto e segurança do seu público:

A zona de campismo foi aumentada na área à esquerda após a passagem das 
pontes;

A conhecida Feira de Paredes passa a ocupar a zona anteriormente ocupada 
pelas casas de banho, num espaço mais amplo e melhor organizado;

Toda a estrutura de chuveiros, casas de banho e área de lava-loiças passam 
para o campo de cima, num espaço próprio e devidamente organizado com a 
criação de uma zona fixa - numa estrtura criada para o efeito e que se manterá 
todo o ano - com ligação a rede de esgoto e todas as condições de higiene 
necessárias ao campismo;

A restauração do festival passa a ocupar o espaço superior, anteriormente 
utilizado como zona de produção, espaço que foi devidamente arranjado e que 
permite uma maior organização de toda a oferta gastronómica do festival, numa 
zona cuidada e preparada para receber um espaço de alimentação convidativo 
e confortável.

A zona de imprensa muda também de lugar, com o cuidado de se manter um 
espaço de vista privilegiada para o palco principal, e deixando livre o espaço 
anteriormente ocupado, que será agora zona de público, de excelente visibilidade 
para as actuações no palco Vodafone e, ainda, zona de descanso.

EDIÇÃO 2017
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BIBlIOTECA 
DIgITAl
> NOVIDADE

Durante o dia, é bastante comum ver jovens de livro na mão junto às margens do 
Rio Taboão. Foi esta imagem bucólica que provocou na Vodafone a vontade de 
criar momentos dedicados à leitura - as Vodafone Vozes da Escrita.

Este ano, a Vodafone leva ainda mais longe a aposta nestes momentos em torno 
das palavras, aliando tecnologia à criação literária.  Assim nasce a Biblioteca 
Digital Vodafone, que vai disponibilizar, gratuitamente para download, mais de 40 
obras, onde se encontram autores como António Lobo Antunes, Lídia Jorge, José 
Luandino Vieira, Manuel Alegre, Maria Teresa Horta, entre outros. Cada título terá 
um QRCode associado, para que o leitor consiga descarregar a obra para o seu 
smartphone, tablet ou e-reader.

A iniciativa acontece em parceria com a editora Leya, e tem como objetivo 
melhorar a experiência de quem visita o Vodafone Paredes de Coura.  Os 
visitantes poderão encontrar várias Bibliotecas Digitais Vodafone distribuídas 
pela praia fluvial do Taboão e pela vila de Paredes de Coura durante toda a 
semana do festival.

Depois de duas edições bastante concorridas por parte do público, as sessões 
de leitura protagonizadas por nomes nacionais consagrados vão regressar ao 
Vodafone Paredes de Coura pelo terceiro ano consecutivo.

Em 2015 os convidados foram escritores (Matilde Campilho, Pedro Mexia, Carlos 
Vaz Marques e Rui Cardoso Martins) e, no ano passado, músicos conhecidos 
pela forma exímia como trabalham a palavra (Gisela João, Samuel Úria, Capicua 
e Adolfo Luxúria Canibal).

Sem revelar já quem vai protagonizar as Vodafone Vozes da Escrita deste ano, 
esperam-se nomes bem conhecidos no panorama cultural português e que, à 
semelhança das edições anteriores, prometem surpreender e criar momentos 
inéditos de partilha com o público.

As Vodafone Vozes da Escrita acontecem no Palco Jazz na Relva.

VODAFONE
VOZES DA 
ESCRITA
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VODAFONE 
MuSIC 
SESSIONS

Desde 2013, quando se tornou patrocinador principal do festival, que a Vodafone 
é responsável por pequenos concertos exclusivos, que se realizam em locais 
secretos da vila de Paredes de Coura: as Vodafone Music Sessions.

O público é convidado aleatoriamente e os que têm o privilégio de ser escolhidos 
nunca sabem o local ou quem irão ver atuar.

Os protagonistas são artistas que fazem parte do cartaz e entre os nomes que já 
participaram nas Vodafone Music Sessions encontram-se Ryley Walker, Seasick 
Steve, The Woods, Capicua, Bombino, Ducktails e Best Youth.

Os locais são sempre os mais inusitados, tais como uma velha serração, uma 
fábrica de calçado, um quartel de bombeiros ou a casa de um casal octogenário. 

Na edição desde ano, as Vodafone Music Sessions vão ganhar um novo formato, 
mantendo sempre o secretismo que as caracteriza. Estejam atentos.

Como acontece todos os anos, a Vodafone vai disponibilizar a App oficial do 
festival (disponível nas versões iOS e Android).

O Vodafone Power Bar, espaço junto ao campismo com 200 tomadas para 
carregamento de telemóveis.

Dois Recharge Points no recinto, com centenas de carregadores para garantir 
que o público tem todas as condições para registar e partilhar os momentos 
vividos no festival.

Os Shuttles Vodafone vão continuar a oferecer boleias do campismo até à vila.

Será a rádio oficial do Vodafone Paredes de Coura pelo 6.º ano consecutivo e vai 
acompanhar todos os momentos do festival.

ACÇÕES
VODAFONE

VODAFONE FM
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FEST
COOl DOwN

Entre os dias 14 e 16 de Agosto o Fest - Novos Realizadores | Novo Cinema vai 
levar cinema ao festival Vodafone Paredes de Coura.

A parceria, que conta com o apoio da Coca Cola, ocupará o palco Jazz na Relva 
com uma programação que aponta os caminhos do cinema emergente.

Diariamente, no Fest Cool Down será possível assistir a uma longa metragem 
e uma conversa com um dos profissionais de cinema que marcaram presença 
no Training Ground que, desde 2010, integrou nomes como Melissa Leo, Béla Tarr, 
Teresa Palmer e Fernando Trueba.

O Fest acontece entre os dias 19 e 26 de Junho em Espinho, trazendo aos 
espaços da cidade uma programação com mais de 180 filmes (longas e curtas 
metragens) que revelam alguns dos nomes emergentes do cinema mundial. O 
evento integra uma secção competitiva que premeia primeiras e segundas obras, 
produções saídas das principais escolas de cinema, assim como secções não 
competitivas que propõem caminhos temáticos.

O FEST tem feito parte do trajecto de alguns dos mais bem-suce
didos realizadores da actualidade, como Dome Karukoski, Sean Baker, Tobias 
Nöelle, Anna Rose Holmer - cujas propostas poderão integrar o Cool Down do 
Vodafone Paredes de Coura.
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PAlCO JAZZ
NA RElVA

Em 2017, as margens do Rio Coura voltam a ser palco da iniciativa Jazz na Relva,  
num convite à descoberta de novos projectos que são a companhia ideal para 
as tardes de sol do Vodafone Paredes de Coura.

Antes da abertura de portas e início dos concertos, o Vodafone Paredes de 
Coura sobe à vila e dá as boas-vindas ao público que chega mais cedo para 
desfrutar do cenário idílico da Praia Fluvial do Taboão.

A iniciativa, que teve início em 2013, leva à avenida principal de Paredes de 
Coura DJs e bandas nacionais que se têm distinguindo no panorama musical 
português. Uma programação complementar que reforça a ligação que o festival 
construiu, ao longo dos anos, com a vila que o acolhe.

SOBE à VIlA

DIA 17 DIA 18 DIA 19

Uma coisa em forma
de assim

El Rupe Valter Lobo

Captain boy Pauo Barros This Pinguin Can Fly
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CARTAZ 2017 ALEX CAMERON

ANDY SHAUF

AT THE DRIVE IN

BADBADNOTGOOD

BEACH HOUSE

BEAK>

BENJAMIN CLEMENTINE

BRUNO PERNADAS

CAR SEAT HEADREST

CAVE STORY

ESCOLA DO ROCK

FOALS

FOXYGEN

FUTURE ISLANDS

HO99O9

JAMBINAI

JAPANDROIDS

KATE TEMPEST

KING KRULE

LIGHTNING BOLT

MANEL CRUZ

MÃO MORTA - 25 ANOS "MUTANTES S.21"

MARVIN & GUY

MOON DUO

NICK MURPHY (CHET FAKER)

NOTHING

NUNO LOPES

OCTA PUSH

RED AXES

ROOSEVELT

SUNFLOWER BEAN

THE WEDDING PRESENT (PLAYING "GEORGE BEST")

THROES + THE SHINE

TIMBER TIMBRE

TOULOUSE

TY SEGALL

WHITE HAUS

YOU CAN'T WIN, CHARLIE BROWN 

YOUNG FATHERS
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quARTA
16 AgO

quINTA
17 AgO

SEXTA
18 AgO

SÁBADO
19 AgO

VODAFONE VODAFONE VODAFONE VODAFONE

Escola do Rock YCWCB Bruno Pernadas Manel Cruz

The Wedding 
Present (Playing 
"George Best")

Car Seat 
Headrest

Japandroids Foxygen

Mão Morta King Krule Young Fathers Benjamin 
Clementine

BEAK> At The Drive In BADBADNOTGOOD Ty Segall

Future Islands Nick Murphy Beach House Foals

Kate Tempest

VODAFONE FM VODAFONE FM VODAFONE FM

HO99O9 Cave Story White Haus

Sunflower Bean Andy Shauf Toulouse

Timber Timbre Moon Duo Alex Cameron

Nothing Octa Push Lightning Bolt

AFTER-HOuRS AFTER-HOuRS AFTER-HOuRS

Jambinai Roosevelt Throes + 
The Shine

Marvin & Guy Red Axes Nuno Lopes

PROgRAMAÇÃO 
POR DIAS
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BIOgRAFIAS

AlEX CAMERON

O canadiano Andy Shauf foi autodidata a aprender guitarra, bateria, piano e 
qualquer outro instrumento com o qual se cruzasse. As músicas que escreveu e 
gravou na cave da casa dos pais acabaram por se transformar em “Darker Days” 
(2009), trabalho ao qual se seguiu “Bearer of Bad News”, o registo com folk e pop 
sofisticados, editado em 2012, reeditado em 2015, e bem recebido pela crítica. 
O trabalho seguinte seguiu um processo semelhante na sua construção com 
Shauf a preferir gravar cada instrumento e arranjo ele próprio. O resultado é “The 
Party”, uma detalhada pérola pop para ver ao vivo na Praia Fluvial do Taboão.

www.andyshauf.com

ANDY SHAuF

Após conquistar o coração da dupla Foxygen, Alex Cameron continua a 
captar as atenções dos fãs do indie. Depois de iniciar a sua carreira ao lado 
dos companheiros de turma, em 2006, com Seekae, grupo de forte influência 
eletrónica, foi em 2013 que Cameron decidiu vingar numa carreia a solo. “Jumping 
the Shark” é o álbum de estreia que marca a mudança numa carreira de “artista 
falhado”, como o próprio músico se declarava. O trabalho, reeditado em 2016 pela 
editora Secretly Canadian, permitiu ao australiano alcançar um novo público.

www.alexcamerononline.net.au
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AT THE DRIVE IN

Nome conhecido do pós-hardcore, os At The Drive-In combinam ritmos 
imprevisíveis numa profundidade musical e originalidade únicas. A banda lançou 
um par de EPs antes de “Acrobatic Tenement” (1996), “In/Casino/Out” (1998) e 
“Relationship of Command” (2000), trabalho que gerou ainda mais hype mas 
não evitou que fosse anunciada uma pausa por tempo indeterminado. Depois 
da separação, em 2001, Bixler e Rodriguez-Lopez formaram os The Mars Volta, 
enquanto Ward, Hajjar, e Hinojos seguiram com a banda Sparta. Em 2012,  a banda 
voltou às atuações ao vivo, antes de em 2016 se falar de um novo trabalho.  Do 
álbum, o primeiro desde 2000, já se conhece “Governed by Contagions”, aperitivo 
para a atuação que marca a estreia da banda em Portugal.

www.atthedriveinmusic.com

BADBADNOTgOOD

Os BadBadNotGood começaram por dar nas vistas com as suas interpretações 
jazz de músicas hip-hop, talento que os levou a trabalhar com artistas como 
Tyler, the Creator e Frank Ocean. O grupo formou-se em 2010, quando os membros 
da banda se reuniram num programa de jazz em Toronto. Depois de BBNG (2011), 
BBNG2 (2012), III (2014) e Sour Soul (2015), colaboração do grupo com Ghostface 
Killah, o trio tornou-se um quarteto em 2016. Leland Whitty, no saxofone, juntou-se 
a Matthew Tavares (teclados e sintetizador), Chester Hansen (baixo) e Alexander 
Sowinski (bateria). Juntos lançaram “IV”, álbum que contou com participações 
especiais de Samuel T. Herring, de Future Islands, do produtor Kaytranada, e do 
rapper Mick Jenkins.

www.badbadnotgood.com
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BEACH HOuSE

Chegaram no outono de 2009 com uma mistura misteriosa de krautrock e 
portentoso post-punk. Para combater os largos períodos de pausa dos Portishead, 
Geoff Barrow juntou-se a Billy Fuller e Matt Williams - que, entretanto, saiu da 
banda dando entrada a Will Young - numa aventura chamada Beak>. Depois de 
álbuns e EPs hipnóticos, desenhados com krautrock, electrónica experimental, 
hip-hop, avant-garde, dub, ou até mesmo música industrial, a banda regressou 
em 2015 com <KAEB, um alter-ego que lhes permitiu explorar a paixão pelo folk. 
Em 2016, foram responsáveis pela banda sonora do drama psicológico de Tom 
Geens, “Couple in a Hole”, álbum que trazem agora ao anfiteatro natural da Praia 
fluvial do Taboão.

www.beak.bandcamp.com

BEAK>

Os Beach House são Victoria Legrand e Alex Scally. Responsáveis pela criação 
de um dream-pop sombrio e cativante, e impulsionados pelo impacto de álbuns 
como “Bloom” e “Teen Dream”, Legrand e Scally regressaram à simplicidade em 
2015 com “Depression Cherry”, álbum com músicas centradas na melodia e uma 
preocupação especial com o uso de menos instrumentos. Dois meses depois, 
chega “Thank Your Lucky Stars”, um conjunto de 9 canções ligeiramente mais 
obscuras e que a banda sentiu necessidade de lançar em separado. O duo 
de Baltimore não é desconhecido do público português e chega ao anfiteatro 
natural da Praia Fluvial do Taboão pronto a mostrar mais de uma década de 
carreira.

www.beachhousebaltimore.com
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BENJAMIN 
ClEMENTINE

Entre o jazz de Chet Baker e o experimental rock dos Morphine surge Bruno Pernadas. 
O músico desde muito cedo demonstrou sensibilidade à sonoridade jazzística e 
aos 13 anos iniciou a sua viagem acompanhado de uma guitarra clássica. O seu 
trabalho como músico, professor e diretor musical abrange mundos artísticos como 
a performance, teatro e ainda o cinema. Em 2014, Bruno Pernadas lança o seu projeto 
a solo “How can we be joyful in a word full of knowledge”, mesclando o jazz, space age 
pop, folk, world music e electrónica. Dois anos depois, o músico Lisboeta edita “Those 
who throw objects at the crocodiles will be asked to retrieve them” e “Worst summer 
ever”, demonstrando uma versatilidade invejável, como compositor e intérprete.

www.brunopernadas.com

BRuNO PERNADAS

Cantor, compositor e pianista, Benjamin Clementine é-o de forma sublime e 
autodidata. Saiu de Inglaterra com menos de 20 anos para vaguear pelas ruas da 
cidade de Paris, onde acabou a tocar nos corredores do Metro e a ser descoberto 
por um amigo daquele que seria o responsável pela gravação de “Cornerstone”, 
o impressionante primeiro EP. Dono de uma voz tenor incrível, a aparição na 
BBC expô-lo a um público ainda maior e a imaculada carreira continuou com o 
segundo EP, “Glorious You”, em 2014. “At Least for Now”, o álbum de estreia, de 2015, 
é um conjunto de onze faixas de uma força deslumbrante e de uma beleza não 
convencional. Uma voz majestosa e uma sonoridade de uma intensidade difícil 
de catalogar que levita entre a soul e a pop. Um dos nomes mais falados do 
momento, para ver, e ouvir, no anfiteatro natural da Praia Fluvial do Taboão.

www.benjaminclementine.com
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CAR SEAT 
HEADREST

Com Gonçalo Formiga, Pedro Zina e Ricardo Mendes fazemos uma viagem pelo 
mundo do rock alternativo. Cave Story é um jogo eletrónico de ação-aventura 
que foi desenvolvido por Daisuke Amaya em 2004… e não só, foi também a 
inspiração para o batismo da banda natural de Caldas da Rainha. Em 2013, 
estes três amigos reúnem-se e decidem ir mais longe com “Spider Tracks”. Com 
inspiração no reportório musical dos anos 70 e 80 andam na estrada com o 
disco “West”, produzido em 2016 com o selo da Lovers & Lollypops. Mais maduros 
e com singles já bem conhecidos como “Body of Work”, Cave Story prometem 
profissionalismo nesta entrada para a 25.ª edição do Vodafone Paredes de 
Coura. 

www.bandsintown.com/CaveStory

CAVE STORY

Will Toledo, o visionário de Car Seat Headrest começou a usar o computador para 
as suas músicas e desenvolveu as suas capacidades ao longo de mais de uma 
dezena de álbuns disponíveis no Bandcamp. Os primeiros registos incluíam um aviso 
aos potenciais ouvintes, lembrando-os que o que iam ouvir não era “muito bom”. 
Eventualmente, a advertência deixou de fazer sentido nos trabalhos de Will Toledo 
que começou a chamar a atenção de críticos e fãs do lo-fi enquanto continuava 
ocupado com as suas gravações caseiras. Foi através da perseverança e dessas 
críticas entusiasmadas na blogosfera musical que Will Toledo chamou a atenção da 
Matador Records. Com um equilíbrio perfeito entre melodia e distorção, o artista de 
Virgínia formou "Teens Of Style", um álbum que reflete um ano difícil sob a forma de 
uma ambição musical e narrativa diferente da grande maioria da música do século 
XXI e que, por isso mesmo, chegou rapidamente ao topo dos melhores do ano.

www.carseatheadrest.com
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ESCOlA DO ROCK

Liderados pelo incansável Yannis Philippakis, os Foals chegam ao Vodafone 
Paredes de Coura com “What Went Down”, o mais recente álbum de originais, 
responsável por tornar a banda maior do que nunca. O sucessor de “Holy Fire” 
(2013), marcou o retorno emocionante da banda de Oxford e elevou-a a novos 
picos criativos. O registo, escrito na terra natal, e gravado em França, foi aclamado 
pela crítica e responsável por poderosas atuações ao vivo. Considerado o som 
mais fresco e punk rock do quinteto desde a estreia de “Antidotes”, em 2008, 
“What Went Down” é descrito pela própria banda como o trabalho que melhor 
imita o som que está nas suas cabeças. Uma poderosa aventura musical para 
ver ao vivo na 25.ª edição do Vodafone Paredes de Coura.

www.foals.co.uk

FOAlS

A “Escola do Rock - Paredes de Coura” abre portas para acolher jovens músicos 
num programa intensivo de seis dias de formação, dedicação, experimentação e 
partilha. O projecto envolve ensaios, formação, sessões de cinema, jam sessions, 
showcases, demonstrações de instrumentos e workshops e, este ano, associa-
se à celebração dos 25 anos do Vodafone Paredes de Coura com a passagem 
por alguns temas das bandas mais marcantes que já passaram pelo festival.

www.escoladorock.paredesdecoura.pt
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FOXYgEN

A primeira vez que tocaram juntos foi em 2003, num projeto entretanto extinguido. 
Em 2006, Herring, Cashion e Welmers continuaram a carreira na música com 
a criação de Future Islands, banda para a qual chamaram Erick Murrillo para, 
com uma bateria digital, completar a sonoridade que pretendiam. Depois de 
alguns EPs, singles, pausas e até da saída de Murrillo, chega “Wave Like Home”, 
álbum de estreia, de 2008. Em constantes tours e aperfeiçoamento da sua 
sonoridade, os norte-americanos lançaram mais dois trabalhos em 2010 antes 
de, em 2014, chegar a vez de mostrar ao mundo “Singles”. O álbum de synthpop 
foi rapidamente aclamado pela crítica contemporânea e pelo público e, entre 
temas de sucesso, trouxe “Seasons (Waiting on You)”, que rapidamente chegou 
a música do ano em publicações como a NME, Pitchfork Media ou Spin.

www.future-islands.com

FuTuRE ISlANDS

Sam France e Jonathan Rado trabalharam, durante os anos de secundário, 
em cerca de dez álbuns gravados em casa e de distribuição própria antes de, 
em 2012, lançarem “Take the Kids Off Broadway”, o esquizofrénico e primeiro 
trabalho de estúdio. No ano seguinte, foi a vez de editar “We Are the 21st Century 
Ambassadors of Peace & Magic”, uma animada coleção de música psicadélica 
e rock retro, aclamada pela crítica e público. Seguiu-se, em 2014, o duplo álbum 
“...And Star Power” antes de, em Janeiro deste ano, chegarem com “Hang”. O mais 
recente trabalho conta com uma orquestra sinfónica de mais de 40 elementos 
em todas as faixas e zero intervenção de computadores na sua criação.

www.foxygentheband.com
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HO99O9

Da Coreia do Sul os Jambinai trazem criações melódicas únicas e inauditas 
no cenário musical de um país inundado pelo K-pop.  A banda combina 
instrumentos tradicionais, com séculos de história, com elementos de metal 
e música electrónica, numa estética alternativa e contemporânea que lhes 
valeu o reconhecimento da crítica especializada um pouco por todo o mundo. 
Depois de se conhecerem, em 2009, e do lançamento de um EP homónimo em 
2010, o primeiro álbum “Différance” (2012) foi aclamado pela sua intensidade. 
Os anos seguintes incluíram algumas nomeações para prémios e os primeiros 
passos fora na Coreia antes de, em 2016, chegarem com “A Hermitage”. O registo 
aborda temas mais sombrios e actuais numa mistura complexa de sons que se 
reflecte em actuações intensas como a que a banda-fenómeno faz prever para 
o Vodafone Paredes de Coura.

www.jambinai.bandcamp.com

JAMBINAI

São banda de hip-hop, de performances agressivas, de punk hardcore e habitam 
um universo tumultuoso, neurótico e autodestrutivo que explora o lado negro da 
psique humana. Ho99o9 são o grupo de Los Angeles que teve início em 2012, 
em Nova Jersey, pela mão dos líderes TheOGM e Eaddy. Com os anos seguintes 
vieram alguns singles e EPs que deram notoriedade à banda. No entanto, foi com 
o lançamento de “Dead Bodies in the Lake” e com a extensa digressão que se 
seguiu que começaram a transformar-se em banda de culto, com a crítica a dar 
as boas-vindas ao estilo do grupo, elogiado também pelas actuações ao vivo.

www.ho99o9.com
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JAPANDROIDS

Poesia, romance, música, teatro e performance. Nomeações e inúmeros prémios, 
tanto no mundo literário como no musical, é assim caracterizada a carreira de Kate 
Tempest. A artista britânica apresentou-se com um peculiar género musical, o Spoken 
word. Após colaborar com nomes como Sinead O'Connor ou Bastille, Tempest edita 
o seu primeiro álbum a solo "Everybody Down", disco nomeado para Mercury Prize 
de 2014. O talento de Kate Tempest transparece pelo panorama musical e sinónimo 
disso é a sua presença assídua em vários festivais e em programas de rádio da BBC 
onde nunca se afasta da sua veia poética. De regresso à estrada com "Let Them Eat 
Chaos", o Vodafone Paredes de Coura torna-se uma paragem obrigatória para Kate 
Tempest nos brindar com a sua visão tão própria do mundo e da música.

www.katetempest.co.uk

KATE TEMPEST

Os Japandroids sobem ao palco do festival no dia 18 de Agosto. De Vancouver 
para Paredes de Coura o duo de indie garage rock vem apresentar “Near To 
The Wild Heart Of Life”, álbum que pôs fim a um silêncio de quase cinco anos 
e que voltou a catapultar a banda para a ribalta. Depois de surgirem com “All 
Lies”, mantiveram a estratégia de reproduzir o som das actuações ao vivo 
nas gravações dos trabalhos que se seguiram. O segundo álbum fê-los sentir 
que tinham finalmente chegado ao que quer que fosse que estavam a tentar 
atingir e isso obrigou-os a definir uma nova estratégia e a chegar a canções 
que conseguissem satisfazer o público de grandes actuações. O resultado foi 
“Celebration Rock”, aclamado pela crítica e visto pela banda como o culminar 
de uma fase que dá espaço a uma nova era que se inicia com “Near To The Wild 
Heart Of Life” e com os ritmos frenéticos que vão trazer à Praia Fluvial do Taboão.

japandroids.com
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KINg KRulE

Archy Marshall adoptou vários pseudónimos ao longo da sua carreira musical. 
O cantor e compositor, que toca também guitarra e teclado, chamou a atenção 
com “Out Getting Ribs”, o single de 2010, lançado ainda enquanto Zoo Kid. 
Em 2013, lançou o primeiro álbum enquanto King Krule. "6 Feet Beneath the 
Moon" continua a ser o trabalho de maior sucesso do artista e o registo que 
impressionou o público com uma voz áspera e com alma própria capaz de fazer 
esquecer a idade real de Marshall, com apenas 19 anos na altura da edição do 
álbum. Em Outubro do ano passado, apresentou uma nova música, sem título, 
durante um concerto e, de acordo com os fãs presentes na actuação, deixou 
no ar a ideia de que um novo álbum de King Krule poderia estar para breve.   Uma 
transcendência incomum que apropria vários géneros.

www.kingkrule.co.uk

Os Lightning Bolt surgiram em Rhode Island em 1995 enquanto projecto escolar 
e foi depois de algumas mudanças na banda que chegou “Wonderful Rainbow”, 
trabalho que foi bastante bem-recebido no círculo underground e que abriu 
caminho a “Hypermagic Mountain” (2005) e “Earthly Delights” (2009). Com os 
membros da banda ocupados com variadíssimos outros projectos, os Lightning 
Bolt voltaram em 2015 com “Fantasy Empire”, o primeiro álbum de originais em 
cinco anos e uma lufada de ar fresco que mostra a intenção de se expandirem 
musicalmente, mas mantendo a estética que definiu não só a banda ao longo 
dos anos como uma geração inteira. 

www.laserbeast.com

lIgHTNINg BOlT
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MÃO MORTA

Reconhecida como umas das mais importantes bandas na cena rock 
portuguesa, os Mão Morta marcaram a sua posição desde o início, em 1985, 
com sons alternativos de experimentação, letras sombrias e uma intensidade 
e humor negro bastante característicos. Do rock ao punk, metal, industrial e 
experimental, a sonoridade dos Mão Morta pode ser difícil de categorizar, mas 
o seu lugar na história da música portuguesa está bem definido. À 25.ª edição 
do Vodafone Paredes de Coura trazem a celebração dos 25 anos de edição de 
“Mutantes S.21”, lançado em 1992. O quarto álbum dos bracarenses, considerado 
por muitos o melhor do grupo, foi responsável, entre tantos outros temas, por 
"Budapeste (Sempre a Rock & Rollar)", um dos mais conhecidos da mítica banda.

www.mao-morta.org

Manel Cruz é uma das figuras mais emblemáticas da história da música nacional. 
Depois de dar vida aos míticos Ornatos Violeta, e de fazer paragens em Pluto, 
Super Nada e Foge Foge Bandido, acabou a recarregar energias em Estação de 
Serviço, projecto com que se apresentou em 2015, com melodias conhecidas do 
público e frases soltas que deram vontade de memorizar. Não é certo qual será 
a próxima estação em que Manel Cruz sairá, mas a passagem pelo Vodafone 
Paredes de Coura fará parte desta inesquecível viagem.

www.facebook.com/manelcruzoficial

MANEl CRuZ
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MOON DuO

Moon Duo, o par composto por Erik Johnson (Wooden Shjips) e Sanae Yamada, 
formou-se me São Francisco, em 2009. Entre os trabalhos da banda destacam-
se “Escape”, o melódico EP de 2010 que abriu portas a uma extensa digressão e 
“Shadow of the Sun”, de 2015, considerado o mais denso e psicadélico do grupo. 
“Occult Architecture” foi dividido em duas partes, representações do yin e do 
yang, da luz e da escuridão. O primeiro volume, "Occult Architecture Vol. 1" já está 
disponível e é uma viagem psicadélica ao submundo, com paragem no Vodafone 
Paredes de Coura.

www.moonduo.org

Em 2011, Alessandro Parlatore e Marcello Giordani sentam-se à sombra de uma 
palmeira e criam o projeto Marvin & Guy. Conhecidos pelo talento nas remisturas 
de sonoridades exóticas, caracterizam os seus temas de Groovy Techno. As 
influências em lendas como Ron Hardy, Larry Levan e Tee Scott levaram os seus 
temas a ter uma forte base da música disco, mas que continua a evoluir a cada 
gravação. Também em 2011 lançaram o primeiro EP pela editora Let’s Get Lost. 
Graças ao enorme sucesso da reedição do tema “Town” de Minaki Yoshida (1981) 
são rapidamente convidados a produzir mais dois EP com a editora japonesa.

www.residentadvisor.net/dj/marvinguy

MARVIN & guY
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NICK MuRPHY
(CHET FAKER)

NOTHINg

“Tired of Tomorrow” é o mais recente álbum de estúdio dos americanos Nothing. 
A banda formada por Domenic Palermo, Bradon Setta, Kylie Kimball e Nick 
Bassett, nasceu após Palermo ter cumprido dois anos de prisão por tentativa de 
homicídio e decidir deixar as suas raízes mais agressivas. “Poshlost” foi a demo 
de apresentação que logo cresceu para o disco de estreia “Guilty of Everything” 
em 2014.

www.bandofnothing.com

Durante mais de meia década, Chet Faker fundiu soul e pop numa atmosfera 
muito própria até sentir que tinha chegado o momento para uma evolução na 
sua música. Despedir-se de Chet Faker e adoptar Nick Murphy - o seu nome 
verdadeiro - foi a forma de renovação que encontrou e que, segundo o próprio, 
lhe permitiu uma abordagem mais fluída à música. O resultado é Nick Murphy, 
um exemplo de fluidez de identidade, uma evolução para algo mais seguro. 
Um estado mental renovado que gerou duas das músicas mais dinâmicas do 
artista, singles de um novo trabalho a lançar este ano. “Fear Less” e “Stop Me 
(Stop You)” já são conhecidas e qualquer que seja o nome usado, a voz do 
australiano continua a evocar experiências emocionais que o fazem distinguir-
se do material comum. Uma viagem aberta a todos os que se queiram juntar e 
que tem paragem marcada no Vodafone Paredes de Coura.

www.nickmurphymusic.com
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Octa Push surgiu em 2008 quando Conspira – pioneiro da música eletrónica 
em Portugal – desafiou estes dois irmãos a juntarem o talento e a subirem aos 
palcos. No meio musical já há mais de uma década os Lisboetas apresentam 
“Língua”, disco que balança entre raízes portuguesas e a cultura urbana africana. 
Com sonoridades mais sujas e uma estética menos eletrónica, este álbum 
contou com a participação de vários talentos portugueses como Tó Trips (Dead 
Combo), Maria João, Batida e João Gomes (Orelha Negra). Octa Push sobe até ao 
norte e garante uma festa que irá muito para além da vila de Paredes de Coura.

www.octa-push.com

OCTA PuSH 

Tal como a música volta à vila, Nuno Lopes regressa ao palco do Vodafone 
Paredes de Coura. Actor de profissão começou a sua carreira como DJ em 2006. 
Se inicialmente apenas colocava discos pelo simples prazer da ligação ao 
universo musical, rapidamente começou a tocar em nome próprio em diversos 
festivais e clubes por todo o país e ainda em algumas cidades europeias. O seu 
estilo eclético pode levar-nos no mesmo set do Deep House aos Raw beats, do 
TechHouse e Techno ao Bassline, nunca descurando a energia necessária para 
empolgar as almas notívagas.

NuNO lOPES 
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RED AXES

Marius Lauber passou por várias bandas de garagem enquanto adolescente, 
antes de se render ao techno de Colónia. Aos 22 anos, introduziu ao mundo o 
seu projecto de tecnho-indie-pop, Roosevelt, com o single “Sea”. Foi o primeiro 
passo na carreira de uma das mais emocionantes perspectivas que a música 
de dança actual tem para oferecer, comprovado no álbum de estreia homónimo 
de 2016. Uma sofisticada apresentação de música electrónica para ver ao vivo 
no Vodafone Paredes de Coura. 

http://www.iamroosevelt.com/

ROOSEVElT

Niv Arzi e Dori Sadovnik desde muito jovens que vivem o mundo da música e 
através de Red Axes começam a animar as ruas de Israel e logo passam a atuar 
de em grandes salas desde Amesterdão a Tóquio. Originalmente num registo 
post-punk apresentavam-se como Red Cotton, mas logo cruzam sensibilidades 
do rock com a eletrónica e assumem o papel de Red Axes. Após uma série de 
EP’s de sucesso a dupla encontra-se a produzir o primeiro álbum.

www.residentadvisor.net/dj/redaxes
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SuNFlOwER BEAN 

Com os britânicos de The Wedding Present viajamos até aos anos 80 onde somos 
convidados a dançar ao som de “George Best”. O álbum de estreia, editado em 
1987, conta com a colaboração do produtor Chris Allison e com o selo da própria 
Reception Records – editora de The Wedding Present. George Best, jogador de 
futebol da Irlanda do Norte, é o rosto e nome do álbum composto por 12 temas 
de indie pop que é, segundo a NME, um dos melhores discos de sempre.

www.scopitones.co.uk

THE wEDDINg 
PRESENT

Em 2013, os ainda adolescentes Nick Kivlen, Julia Cumming e Jacob Faber 
rapidamente chamaram a atenção com a sua sonoridade, que lhes valeu o 
convite para abrirem para bandas como DIIV ou The Vaccines. “Human Ceremony”, 
primeiro álbum dos Sunflower Bean veio em 2016 e, por entre pop sonhador 
e indie rock, o trio de Brooklyn quer criar a sua própria versão do rock n roll, 
adaptado à era digital. Uma mistura de lo-fi e rock escuro pronta a hipnotizar o 
público do festival.

www.sunflowerbean.bandcamp.com
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THROES + 
THE SHINE

O folk e os blues chegam ao Vodafone Paredes de Coura envoltos em mistério 
e escuridão pela mão dos canadianos Timber Timbre. O trio, que tem tanto 
de gótico como de indie, chegou a lançar dois álbuns sem editora, antes do 
trabalho homónimo (2009) e de “Creep on Creepin' On” (2011) lhes garantirem o 
nome nas listas do Polaris Prize. O ano seguinte foi marcado por inúmeras datas 
ao vivo, antes de regressarem a estúdio para preparar "Hot Dreams", o álbum 
de 2014 que incluiu influências de soul vintage e lhes garantiu uma nomeação 
para os JUNO Awards. Este ano, a sonoridade assombrada – e assombrosa – dos 
canadianos está de volta em "Sincerely, Future Pollution." O álbum, que será 
lançado a 7 de Abril, passeia por paisagens sombrias e distópicas inspiradas no 
caos e agitação política dos dias de hoje.

www.timbertimbre.com

TIMBER TIMBRE

Desde a primeira batida até ao último acorde da guitarra os Throes and the 
Shine garantem uma festa onde o limite é a estratosfera. Em 2011 o inexplicável 
aconteceu, Throes uma banda 100% Rock and Roll juntou-se a The Shine, 
duo que transpira Kuduro. Juntos viraram os dois estilos musicais do avesso 
e transformaram-nos em algo novo. Deste casamento entre cultura musical 
Angolana com a cena eletrónica urbana, nasceu o Rockuduro. Estilo que promete 
ficar e conquistar-nos com um cocktail da sua vibrante energia e batidas 
tropicais. Throes and the Shine acreditam na magia e foi por isso que batizaram 
o último disco de “Wanga”, feitiço de um dialeto que nos transporta até África

www.throestheshine.bandcamp.com
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TOulOuSE 

Conhecido pela discografia prolífica, o Ty Segall já lançou mais de 30 singles, 
uma dúzia de LPs e inúmeras gravações ao vivo. O multi-instrumentalista, cantor, 
compositor e produtor, soma e segue na sua carreira a solo, além dos seus 
projetos paralelos como Fuzz, Broken Bat e GØGGS. Depois de, em 2016, ter 
lançado “Emotional Mugger”, o regresso a solo já foi anunciado para 2017. O novo 
álbum homónimo é uma lavagem para um mundo que precisa de ver algumas 
coisas com maior clareza e lógica. E para esta leitura de clareza, chamou a 
estúdio uma banda completa que o ajudou na criação de uma sonoridade capaz 
de incluir algumas das passagens vocais mais viscerais e penetrantes algumas 
vez feitas pelo californiano.

www.ty-segall.com

TY SEgAll

Os portugueses Toulouse estrearam-se em cassete em 2015, antes de, no final do 
ano passado, terem editado o álbum “Yuhng”. O registo é uma evolução natural da 
banda e comprova o talento para o pop melódico do quarteto de Guimarães. Pelo 
meio, conta-se a passagem por vários festivais nacionais e a possibilidade de 
tocarem com artistas de renome, como os TOY. A espontaneidade das primeiras 
melodias deu lugar a escolhas mais planeadas e, com o desejo expresso de 
continuar a tocar o máximo possível, o grupo chega ao Vodafone Paredes de 
Coura pronto a fazer sonhar.

www.toulousemusic.bandcamp.com
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wHITE HAuS

Fundados em 2009 por Afonso Cabral, Salvador Menezes e Luís Costa, os 
portugueses You Can’t Win Charlie Brown passaram rapidamente a sexteto com 
a entrada de David Santos, Tomás Franco de Sousa e João Gil. O homónio EP de 
estreia abriu caminho a “Chromatic”, o primeiro LP da banda que a apresentou 
como projecto de linguagem musical definida. Seguiu-se “Diffraction/Refraction”, 
em 2014, e, quase três anos depois, regressaram com “Marrow”, o terceiro álbum 
de originais onde as tendências folk e as guitarras deram lugar a uma sonoridade 
mais eléctrica e dançável.

www.youcantwincharliebrown.com

O Vodafone Paredes de Coura dá as boas-vindas ao português White Haus. João 
Vieira é o DJ, músico e compositor que iniciou a sua carreira em Londres nos 
finais dos anos 90. White Haus está de volta aos palcos do festival e traz com 
ele o seu mais recente disco “Modern Dancing”, editado em 2016.

www.whitehaus.org

YOu CAN'T wIN,
CHARlIE BROwN
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YOuNg FATHERS

O trio de Edinburgo Young Fathers tem seguido uma trajectória muito própria 
com a sua combinação única de R&B, rap e pop, onde também vai cabendo 
o rap alternativo, o indie pop e até a música electrónica. Formado em 2008, 
durante a adolescência de Alloysious Massaquoi, Kayus Bankole e 'G' Hastings, e 
depois de passar por várias metamorfoses, o grupo gravou “Inconceivable Child... 
Conceived”, “Tape One” e “Tape Two” e começou a construir uma impressionante 
reputação enquanto banda ao vivo. “Death” chegou em 2014 com uma fusão de 
ritmos inventivos e corajosos e letras incisivas que lhes valeu o Mercury Prize, 
prémio que arrecadaram vencendo uma concorrência consideravelmente mais 
conhecida. “White Men Are Black Men Too” foi editado no ano seguinte e mostrou-
se mais experimental que o seu antecessor. A mais recente contribuição do trio 
escocês é “Only God Knows”, música punk-gospel que faz parte da banda sonora 
de T2 – Trainspotting.

www.young-fathers.com

Material gráfico disponível em http://paredesdecoura.com/materialgrafico 
imprensa@ritmos.biz
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IMPRENSA 

RITMOS
INÊS CAPELO
inescapelo@ritmos.biz
T: (+351) 938 397 458
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