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Olive Tree Dance o trio do Porto já bem conhecido
pelo grande publico que este ano celebra 15 anos de
carreira, apresentam novo trabalho de estúdio com o
Lançamento de “Part of The Solution” que integra a

aquele que será o próximo álbum da banda “Water
Return”. Tocam instrumentos étnicos e compõem

num formato Trance Organico de qualidade
renomeada a nível internacional, levando o público a

estados de êxtase colectivo. O didjeridoo (Renato
Oliveira), instrumento aborígene com mais de 3600

anos, foi e é usado na actual Austrália pelos seus
povos nativos para comunicar com a Natureza,

criando frequências de sincronia entre Homem,
Animal e Terra.
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Nos O.T.D. surge como a raiz do fractal sonoro da
banda. Á sua direita (Hugo Otto) um conjunto
completo de instrumentos de percussão desde
originais ate aos tradicionais de todo o mundo,
somado a uma voz com influências multi-culturais
enriquecidas de letra e conteúdo crítico da Deep
Ecology.
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Á esquerda (Pedro Leal) um DrumSet completo e
diversificado, tocado por um baterista com raízes na

percussão clássica que lhe dá uma forma original e
gosto exótico. Um trio High Power Organic Dance

Music como nenhum outro em Portugal.
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"Water Return" é novo trabalho de Olive Tree Dance.

Se há milhares de anos o fogo foi o elemento que permitiu á
Humanidade uma maior adaptabilidade ao meio ambiente, este
elemento é hoje em dia usado maioritariamente de formas
perversas e destruidoras. Guerra, destruição da Natureza, perda
da consciência colectiva e ligação ao planeta mãe. Todos falam
de não haver planeta B mas são poucos os que respeitam e
sentem o planeta A. A pertinência da necessidade da luz da
água contra as trevas do fogo. O novo trabalho para o OTD
para 2020 é baseado no conceito "Retorno da Água", inspirado
no conhecimento de que a Sociedade Industrial Moderna
confiou no poder e no carácter do fogo para encaminhar a

Water Return 2020
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guerra e a destruição da civilização e deixou para trás a
consciência da emoção pela razão usada pela luz contra as
trevas. Desequilibrando os elementos em nossa cultura, "Water
Return" pede a nova era da ecologia, inteligência emocional e
fluidez cultural com músicas que falam e soam como
permacultura, não-violência, erros de humanidade e unidade
fazendo parte do universo universal. Movimento de descoberta
dissolvendo fronteiras e limites, assim se assumem os OTD
desde que surgiram em 2005.
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Inspirados e inspiradores, o trio portuense agora com
sede também em Barcelona, possui uma energia

inesgotável no palco. Como o didgeridoo convoca a
tribo, a percussão marca o caminho da jornada: uma
poderosa experiência de transe, catalisada por sons

orgânicos e naturais. Verdadeiros alquimistas
musicais, transformam os ritmos dos instrumentos

indígenas num som que vibra e pulsa a força de

OliveTreeDance a banda do Porto, considerada por muitos uma
referencia nacional, regressa ao palcos do Porto dia 9 de Maio no

Hard Club sala 1, para apresentação do seu mais recente
espectáculo com visuais, circo e outras performance no evento

Flying Circus.
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dançar. OliveTreeDance, em parceria com a Flying
Circus, esta de regresso ao palcos do Porto com um
novo line up de artista a apresentar aquele que será

parte do futuro trabalho discográfico, Intitulado
“Part Of the Solution”. Um trio instrumental
actualmente composto por Renato Oliveira,

didgeridoo, Pedro Leal, bateria e Hugo Otto,
percussão e voz, representados por cada um dos três

átomos de oxigénio que compõe o gaz incolor Ozone
usado para terapia de cura para simular o sistema

imunológico". As suas raízes musicais são cultivadas
em quatro continentes, abrangendo vários ramos da
música tribal e electrónica. O resultado desta fusão

de influências compõe uma matriz sónica,
simultaneamente ancestral e contemporânea que foi

pioneira na cena portuguesa e deu mote ao
surgimento de outras bandas no nosso país. Dos

EUA, Brasil, Índia e Europa, vários países já
receberam seus desempenhos. Com uma sonoridade
primordial, convocam as tribos do mundo, para as
quais transmitem musicalmente uma mensagem de

conexão e unidade na diversidade.
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Didj Dance All Beauty, um álbum de estreia da banda que
rapidamente alcançou o 3º lugar no ranking da Associação
Fonográfica Portuguesa. Depois de dois CD singles (2007 e
2008) e um EP (Urbano Roots, 2009) 2014 vê seu último
trabalho, Symbology, um registro que os consagra como uma
banda de dança tribal com início, meio e fim. Para além dos
grandes Sudoeste e Optimus Alive em 2007, também
apresentaram este trabalho nos anos subsequentes, no Festival
Ozora (Hungria), no Be In (Portugal) Blessound Fest (Itália)
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MIllo Verde (Espanha) Didgeridoo Fest Elementar. 2016 foi a
banda de abertura do palco principal do majestoso Boom
Festival com o tema Shamanismo. Mais do que uma viagem
sonora, este último álbum é um desafio filosófico e espiritual na
forma de um jogo, escondido na própria capa do disco. Se para
os jogadores da Simbologia, o tempo é o inimigo, o mesmo não
acontece com o OliveTreeDance, para quem, o tempo e o
público têm sido aliados. Para espalhar raízes em Portugal e no
mundo desde 2005, a banda celebra este ano 15 anos de
existência.
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Eventos Passados

Boom Festival – OPENING ACT - Organic Trance Day,
Idanha-a-Nova

OZORA Festival - Dragon Nest, Hungary

SXSW Austin Texas - USA

One Tribe Festival - UK
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Universo Paralello - Brasil

Shankra Festival - Switzerland

Tribal Elek Festival- France

Pilsen Festival – Czech Republic

Audio Farm One Tribe Festival - UK

Festival Optimus Alive

Festival Sudoeste

Freedom Festival

Festival Musicas do Mundo Sines - Portugal

Próximos Eventos

FACEBOOK

https://www.facebook.com/olivetreedance/
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INSTAGRAM

SPOTIFY

https://www.instagram.com/olivetreedance/
https://open.spotify.com/artist/0apilzycCnqA59vKcfRhm7
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YOUTUBE

AMAZON

WEBSITE

https://www.youtube.com/channel/UCF8V7i2pE-VEuVojpviciRA
https://www.amazon.com/s?k=Olivetreedance&i=digital-music&search-type=ss&ref=ntt_srch_drd_B004CLH9RA
https://www.olivetreedance.org/
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/664ed449-4fc6-4199-a7a2-067147df16b5/images/032c0933-d0c2-4e2b-8d2b-5f8c84099756.png?asset_id=89eb0835-7a82-4f3c-b70e-b0abd70d6edf&img_etag=312b496ebe86a9d965ecd7a30413bcd8&size=1024
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/664ed449-4fc6-4199-a7a2-067147df16b5/images/f42ec7c1-f77f-4751-a5ee-4926eb10f5dd.png?asset_id=c38e83cc-35e0-4a9c-bbca-17c6c235a847&img_etag=059134484c68c749a0ba735958cd82af&size=1024


/

www.naturalgrooverecords.comwww.naturalgrooverecords.com


