SWU anuncia mais uma atração para 2011:
Sonic Youth

07 de julho de 2011 - O SWU (Starts With You – Começa Com Você), que vai
acontecer entre os dias 12 e 14 de novembro na cidade paulista de Paulínia,
anuncia mais uma atração em seu line up. Para felicidade dos fãs do rock, está
confirmada a presença da celebrada banda norte-americana Sonic Youth.
O Sonic Youth é uma das mais importantes bandas pioneiras do rock alternativo
no cenário internacional. Formada em 1981, o grupo possui um estilo musical que
mistura rock alternativo, elementos de noise, post-punk e composições avant
garde. Ícone da música e da cultura norte-americana, seu estilo é considerado
bastante peculiar e criativo, fundamentado em experimentações melódicas com
influências do punk rock e do hardcore. Seu primeiro disco, “Confusion Is Sex, foi
lançado em 83, e o mais recente, “The Eternal”, em 2009. Entre os dois, a banda
tem outros 13 álbuns. O som do Sonic Youth foi inspirado nas sinfonias de
guitarra de Glenn Branca, no punk do The Stooges, The Velvet Underground e MC5,
na poesia punk de Patti Smith e em compositores avant-garde como John Cage.
Muitas vezes a banda já foi aclamada por redefinir o que uma guitarra pode fazer,
ao utilizar uma variedade de afinações alternativas e modificar o instrumento com
objetos inusitados, como baquetas e chaves de fenda para alterar o seu timbre.
Site oficial: www.sonicyouth.com
O SWU 2011 terá quatro palcos. São dois principais, o Palco Energia e o Palco
Consciência; o palco New Stage, onde se apresentarão novas tendências e
bandas alternativas; e a grande tenda de música eletrônica, a Greenspace. Até
agora o festival já tem confirmadas as seguintes atrações: Peter Gabriel & The
New Blood Orchestra, Megadeth, The Black Eyed Peas, Snoop Dog, Damian
Marley, Neil Young (que participará do Forum de Sustentabilidade), e os DJs
James Murphy, Frankie Knuckles e Sven Vath.

