
OMBRA
“Walk Up The Walls”

01-Pirates
02-Save the Date
03-Under my Skin
04-Whistling
05-Tick Tock
06-Into this City
07-Open your Eyes
08-Wonder
09-Esto es la guerra
10-Hellen's Heaven
11-Skylines

O M B R A

OMBRA és un quartet format el 2014 per la cantant i guitarrista acústica  Mireia Flores, el bateria 
Alberto Collazo i els germans Toni (guitarra) i Joan M. Ferrer (baix). La banda malgrat els seus pocs 
anys de vida ha guanyat alguns premis com l'OFF Sant Sebastià 2016, el  Hard Rock Rising o el 
concurs de Bandes del Festival Granada Sound que els va permetre obrir l'escenari gran al 2017, va 
ser el primer concert de OMBRA fora de Mallorca, després van venir altres sortides com la semifinal  
de Vodafone Yu Talent (Madrid) on OMBRA va quedar entre els 12 semifinalistes de més de 2000 
grups presentats. També van actuar al Trovam Weekend 2017 de Castelló de la Plana.

Música  alternativa  de  pop-rock,  amb  base  de  l'indie-folk.  El  seu  primer  llarga  durada  "Welcome 
Goodbye" (Green Ufos 2015). Van néixer amb la idea principal de fugir de la foscor, valgui la ironia del  
nom de la banda, que es diu precisament 'Sombra'.

Aquest 2n disc "Walk Up the Walls" s'ha gravat durant el 2017 en els Estudis Diorama Sound (Palma) 
sota  la  supervisió  i  coproducció  de  Toni  Salvà,  qui  també  ha  intervingut  gravant  arranjaments 
electrònics.  De  la  masterització  s'ha  encarregat  Manuel  Colmenero,  de  Sonobox Producciones 
Musicales (Madrid) 

Han dit d'ells, des d'USA:
OMBRA és una banda indie-rock / pop-rock amb seu a Mallorca, Espanya. El seu so és similar a  
Young The Giant i Of Monsters & Men. És emocionant i fresc. La voldreu escoltar una i altra vegada.  
La cançó "Pirates" és d'alta energia amb una melodia i un cor contagiosos. Es tracta d'un rastre del  
seu videoclip "Walk Up the Walls" que es va estrenar el 16 de febrer de 2018 .... // ... Les veus de 
Mireia Flors són increïbles i la seva entrega fa que la cançó sigui un èxit. La banda s'adapta
perfectament fent un embolcall realment genial.
(Extret de Rock The Pigeon) 

info@florynatarecords.com 
whatsapp 653.977.254

ombratheband@gmail.com
https://www.facebook.com/ombraband/
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