Era Divina lanseaza albumul “Reflecții din Abis”

Era Divina revine după o perioadă de absență din zona aparițiilor scenice cu primul lor
album, Reflecții din Abis, și un turneu de promovare al acestuia.
Era Divina a declarat:
“Acest album reprezintă apogeul muncii noastre ca muzicieni în Era Divina, o
construcție artistică ce îmbină elemente care ne reprezintă pe fiecare în parte.
Este un album promițător pe care suntem foarte fericiți și onorați să vi-l oferim.”
3 Aprilie – Suceava – Motor’s Pub:https://www.facebook.com/events/230273584808213/
4 Aprilie – Rădăuți – Casa Luca: https://www.facebook.com/events/206948594007789/
11 Aprilie – Iași – Rocknrolla Iași: https://www.facebook.com/events/2987845207905383/
În cadrul concertelor din Suceava și Rădăuți, vom împărți scena cu Old Brew Mob, iar la Iași
ni se alătură trupa Aamon.
Reflecții din Abis a fost înregistrat în Studio Odyssey și Getic Art Studio, mixat și
masterizat de către Robert Cotoros de la Bipolar Audio Productions și va fi disponibil atât în
format fizic, precum și pe majoritatea platformelor de streaming incepând cu 3 aprilie.
Membrii formaţiei
Roxana Amarandi (voce si vioara)
Gabriela Matcovschi (voce)
Cosmin Lucaci (chitara)
Ciprian “Pomo” Pomohaci (bass)
Matei Bîrliba (clape)
Gătej “Luș” Constantin (tobe)
Pe album se vor găsi piesele:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Morgana
Jocul Ielelor
Abis
Luna
Marmoreana
Noaptea Miresei
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7. Astra
8. Herr Mannelig (Cover Garmarna)
Era Divina este o trupă de symphonic metal ce reușește să integreze într-un mod armonios
elemente de folclor autentic, progressive, folk și heavy metal în creația artistică. Spre
deosebire de alte trupe de gen care se axează pe concepte clasice, Era Divina optează
pentru o abordare creativă, poate chiar teatrală, impunând astfel o atmosferă mistică ce
îmbină nevoia de libertate a ființei cu dorința de aventură și cunoaștere, trimițând auditoriul
într-o călătorie spirituală ce se naște din pasiune.
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