RELEASE
Em 2017 nasce a banda piauiense deepmoon. Desde então, vem
conquistando o público com suas canções influenciadas pela sonoridade do
rock inglês dos anos 80.
Formada por Carlos Henrique (voz e guitarra), Egito Fagundes (Baixo), Alvino
Jr. (teclados) e Cristiano Gomes (bateria), a banda investe em letras que
tratam de temas que vão do cotidiano à balada romântica, sendo que seu
repertório é formado por composições próprias.
Seis destas canções podem ser ouvidas no seu primeiro EP, lançado em 2018,
que ganhou o mesmo nome da banda: deepmoon. Duas das músicas que
estão no EP: Please Stay e Dreams, ainda ganharam clipes que podem ser
vistos no canal da deepmoon no YouTube. Neste mesmo ano, a banda
também participou dos principais festivais de música da região, como
BBRock, Seu Rock e Terça Maior.
2019 começou bem pra banda, com o lançamento do seu primeiro álbum
GOOD NIGHT, que além de oito faixas inéditas, traz quatro canções bônus
que estão no primeiro EP. O quarteto está em turnê de divulgação, sendo
bem recebidos pela crítica e também pelo público.
Para conhecer mais da banda deepmoon! acesse sua página
www.deepmoonband.com. Estamos também no Facebook (deepmoonband),
no Instagram (@deepmoonband), no YouTube (deepmoonband) e também
nos streamings (Spotify, Deezer, Apple Music e outros).
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RELEASE
For almost two years of performance, Deepmoon band wich is from Piauí, Brazil, has
charmed the public with their songs influenced by the sound of English rock from the
80s.
Formed by Carlos Henrique (voice and guitar), Egito Fagundes (bass), Alvino Jr.
(keyboards) and Cristiano Gomes (drums), the band invests in lyrics that deal with
themes ranging from daily to romantic ballads, their repertoire is written by them.
Six of these songs can be heard on their first EP, released in 2018, which was named
band's name: Deepmoon. Two of the songs on EP: Please Stay and Dreams, have
yielded videoclips that can be seen on deepmoon's YouTube channel. By that same
year, the band also participated in the major music festivals of the region, such as
BBRock, Seu Rock and Terça Maior.
Nowadays, the quartet have just released their first album which brings eight new
brand songs and four bonus ones that are in the first EP.
To learn more about the deepmoon band, visit Deepmoonband, website:
www.deepmoonband.com, Instagram (@deepmoonband), YouTube (deepmoonband)
and streaming (Spotify, Deezer, Apple Music and others).
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