DISCOGRAFIA:
Itankale – 2019

RESENHAS:

“esmagará seus sentidos com o visceral Death Metal em
‘Itankale’” – The Headbanging Moose (CAN):
https://theheadbangingmoose.wordpress.com/2019/09/18/albu
m-review-quilombo-itankale-ep-2019/
“um grindcore furioso e visceral, enriquecido com inserções
étnicas” – MetalHead.IT: http://www.metalhead.it/?p=174806
“potência, precisão e temática mais que necessária” – O
Colecionador:
https://ocolecionador.home.blog/2019/09/10/quilombo-deathmetal-contra-o-racismo/
“Boa estreia desta dupla paulistana!” – Arrepio Produções:
https://www.arrepioproducoes.com.br/resenhas/?n=orQuyJUzvZ

“deixa claro que o Underground não é lugar para racistas” –
Underground Extremo:
http://www.undergroundextremo.com/2019/11/resenhaitankale-quilombo.html
“Brutal, pesado, sujo e violento” – Metal Na Lata:
http://metalnalata.com.br/site/quilombo-itankale-2019/
“não se trata somente de música de qualidade, mas de arte e
história” – Arte Metal:
https://blogartemetal.blogspot.com/2020/01/quilomboitankale.html
“‘Itankale’ é um EP rápido e direto – Lucifer Rising:
https://luciferrising.com.br/quilombo-itankale-ep-2019/
“som visceral, cru e violento” – Cultura Em Peso:
http://culturaempeso.com.br/2020/03/03/conheca-a-bandaquilombo/
“Intenso, cru, pesado, brutal” – Rock Vibrations:
https://rockvibrationsofficial.blogspot.com/2020/03/quilomboitankale-ep-review.html?m=1
“É Death Metal contra o racismo!” – Rumors Mag:
https://www.rumorsmag.com.br/js_albums/quilombo-itankale/
“O EP é uma porrada na orelha” – Headbangers News:
https://www.headbangersnews.com.br/resenhas/itankale/
“um dos melhores trabalhos já produzidos em 2019” –
Atmosfera Soturna:
https://atmosferasoturnarock.wixsite.com/website/post/resenha
-ep-itankale-banda-quilombo
“é algo que surpreende por ser diferente, única e
exclusivamente” – Acesso Music:
https://acessomusic.com.br/2020/04/20/resenha-quilomboitankale/
“Musicalmente, é ótimo; liricamente, uma lição.” – Metal Mind
Reflections:
https://metalmindreflections.blogspot.com/2020/05/quilomboitankale.html
“o EP entrega além do esperado” – Detector de Metal:
https://detectordemetal.net/eps-itankale-quilombo-sangue-frioproducoes-2019/
“O som da banda é tão brutal quanto também é dinâmico” – O
SubSolo: http://www.osubsolo.com/2020/05/resenha-itankalequilombo-2019.html?m=1

“uma sonoridade calcada no death/grind cru e ríspido” –
Cangaço Rádio Rock:
http://www.cangacoradiorock.com.br/2020/06/quilomboitankaleepsao-paulospnacional.html
“é uma obra pra quem curte Metal Extremo, ancestralidade,
história e arte” – HeavyMetalToTheWord:
https://heavymetaltotheword.wordpress.com/2020/06/28/quilo
mbo-itankale-ep-2019/
“riffs rápidos, ríspidos e bateria esmagadora” – Máquina
Profana Blog:
https://maquinaprofanafest.blogspot.com/2020/06/resenhaquilombo-itankale.html
“tem conteúdo e conhecimento de causa para tanto” – Rebel
Rock!: https://rebelrockrs.blogspot.com/2020/08/quilomboitankale-ep.html
ENTREVISTAS:

Pancadaria Sonora:
https://hearthis.at/pancadariasonora/programa-pancadariasonora-42-reprise/
Reboco Caído: https://www.slideshare.net/ARITANA/zine-rebococado-42-vs-digital
Extreme Aggression:
http://blogextremeaggression.blogspot.com/2018/07/quilomboo-publico-pode-esperar-um.html
Cultura em Peso:
http://culturaempeso.com.br/2018/09/12/quilombo-grupo-trasfatos-historicos-ao-metal-confira-entrevista/
Programa Sangue Frio Produções:
https://www.mixcloud.com/SangueFrioProducoes/programasfp44-especial-quilombo-itankale/
Metal no Papel: https://www.metalnopapel.com/singlepost/2020/04/20/Quilombo-Death-Metal-Ancestral
Cultura em Peso: https://youtu.be/if95vXk8qB4
Assista as recentes lives feitas pela banda:
https://sanguefrioproducoes.com/n/2740
Under Talk: https://youtu.be/qp8XyK3WHD4

Lampião a Gás: https://www.lampiaoagas.com/post/panda-reisvou-continuar-no-front
Metal Mind Reflections:
https://metalmindreflections.blogspot.com/2020/08/upcomingquilombo.html
MATÉRIAS ESPECIAIS:

“Itankale” está pronto e disponível, adquira agora!:
https://sanguefrioproducoes.com/n/2226
Conheça um pouco mais sobre o conceito de “Itankale”:
https://sanguefrioproducoes.com/n/2254
“A ideia da nossa capa é de equalizar a ancestralidade africana
e juntar algumas personalidades afrodescendentes mundiais”:
https://sanguefrioproducoes.com/n/2285
Ouça agora o EP “Itankale”!:
https://sanguefrioproducoes.com/n/2307
“Itankale” entre os melhores de 2019 pelo site o Colecionador,
confira!: https://ocolecionador.home.blog/2019/11/23/melhoresde-2019-a-unica-coisa-boa-que-bolsonaro-fez-foi-inspirargrandes-discos-e-discursos-contra-ele-mesmo/
Site Arrepio Produções coloca “Itankale” como um dos
melhores lançamentos de 2019, confira!:
https://www.arrepioproducoes.com.br/noticias/?n=97NWY6b3ij
“Itankale” entre os melhores de 2019 pela Dark Rádio, confira!:
https://sanguefrioproducoes.com/upload/imagens/mediaset/QUI
LOMBO_Itankale_Cover.png
“Itankale” entre os melhores EP’s de 2019 pelo site Cangaço
Rádio Rock: https://sanguefrioproducoes.com/n/2562
“Itankale” ganha positivo destaque na imprensa especializada:
https://sanguefrioproducoes.com/n/2747
Banda divulga contestador lyric vídeo de “Melanina”, assista
agora!: https://youtu.be/ySJxNpd5SMA
TODAS AS MATÉRIAS:

Acesse o link: https://sanguefrioproducoes.com/busca?
q=Quilombo

