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Sofa Shows - Manuel Bellone
O cantor e compositor italiano Manuel Bellone irá atuar no Sofa Shows no
próximo dia 26 de fevereiro! Manuel vai apresentar canções dos seus
dois últimos álbuns, “Light From The Grave” e “Split Pot” e também do
seu novo single, “a case of a infinito blue”!

 

Manuel Bellone é um cantor e compositor de Palermo, na

Sicília, e tem suas raízes na tradição da música folk e country

americana, fundida com um forte espírito de rock 'n' roll,

influenciado por muitos artistas, como Ryan Adams , Gram

Parsons e Neil Young. 

No ano passado, tocou por toda a Europa, apresentando canções de seus dois últimos álbuns, “Light

From The Grave” e “Split Pot” e em 14 de outubro de 2020 Manuel lançou um novo single, “a case of

an infinito blue” uma música que representa sentimentos que teve durante um ano difícil, estado de

emoções que não pode ser expresso em palavras faladas. 

Esta nova faixa quer ser apenas uma coisinha entre o longo período de silêncio após “Split pot” e o

próximo álbum, previsto para 2021. 

 

>> Sofa Shows 

Manuel Bellone - a case of an endless blueManuel Bellone - a case of an endless blue
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