
 

 

 

KOLMEN NUOREN SISKON PERUSTAMA ROCK-METAL-YHYE MEKSIKOSTA ! 

ROCK N ROLLIN YHDISTÄMÄT KOLME SISKOA 

Monterreysta (Meksiko) kotoisin oleva The Warning koostuu Villarrealin 

siskoksista: 

• Daniela (Dany): kitara ja laulu (20-vuotias) 

• Paulina (Pau): rummut, laulu muutamassa laulussa sekä taustalaulu (18-
vuotias) 

• Alejandra (Ale): basso ja taustalaulu (15-vuotias) 

THE WARNING TODISTAA ETTÄ LAHJAKKUUDELLA EI OLE IKÄÄ 

Varustettuna intohimolla ja luontaisilla musiikillisilla lahjoilla he tulivat kuuluisiksi 

vuonna 2014 Metallican 'Enter sandman'-coverilla, jolla on yli 20 000 000 
katselukertaa Youtubessa. Tytöt olivat vain 14-, 12- ja 9-vuotiaita. Musiikillinen 

seikkailu The Warning alkaa.  

KANSAINVÄLINEN MENESTYS JA TUNNUSTUS 

Kolme siskosta haaveilivat pääsystä viisiviikkoiselle kesäkiertueelle Berklee College 
of Musiciin Yhdysvalloissa. He loivat GoFundMe-kampanjan kerätäkseen 

tarvittavat varat. 'Enter Sandman'-cover kiinnitti itsensä Metallican sekä 'Rolling 
Stones'-lehden huomion. Tietoisena heidän videostaan Ellen DeGeneres, koomikko, 

tv-kasvo ja amerikkalainen kirjailija kutsui tytöt vuonna 2015 Yhdysvaltoihin talk 

show-ohjelmaansa The Ellen DeGeneres Show'hun. Tällä merkittävällä tuella, 

lisättynä sosiaaliseen mediaan, he onnistuivat kerryttämään vaikutusvaltaansa ja 

saivat kerättyä varat Berkeleetä varten. 

POIKKEUKSELLISET KONSERTIT AMERIKOISSA 

POHJOISAMERIKASSA

DANY 

PAU 

ALE 

Alkuaikojensa jälkeen bändi on päässyt esiintymään yli kolmellä kymmenellä 
keikalla Amerikoissa. Kolme siskosta ovat saanee mahdollisuuden esiintyä 

Yhdysvalloissa, Meksikossa ja jopa Kanadassa keräten tuhansia katsojia. 

Meksikossa bändi sai tilaisuuden soittaa lämmittelybändinä Def Leppardille, The 
Killersille ja Alice Cooperin kanssa soittaneelle Teslall. Kolme siskosta saivat myös 

osallistua useille festareille (Mother of All Rock Festival, Heaven-lava 
Hell&Heaven Fest 2018 Mexico Cityssä) 



 

 

 

Vuoden 2019 lopussa THE WARNING toteutti ikimuistoisen Argentinan 

kiertueen argentiinalaisen Eruca Sativan kanssa. Yleisö on täällä ja odottaa 

lisää. 

Yhdysvalloissa bändi nousee kolme kertaa lavalle Whisky A Go Go'ssa Los 
Angelesissa. Viimeisin oli äskettäin (Tammikuun 15. ja 16. 2020), paikka oli 

myyty täyteen useista eri maista, myös Euroopasta, tulleille faneille. 

Vuonna 2020 alkaa 23 keikkapäivän Pohjois-Amerikan kiertue. 

INSPIRAATION LÄHDE MONILLE 

ALBUMIT JOTKA HERÄTTÄVÄT TUHANSIEN FANIEN HUOMION 

YMPRI MAAILMAAYMPRI MAAILMAATHE WORLD

YHTEYSTIEDOT: Luis Villarreal & Rudy Joffroy  -  contact@thewarningband.com   

www.thewarningband.com 

TheWarningRockBand 
144t+ seuraajaa 

thewarningrockband 
59t+ seuraajaa 

The Warning 
224t+ seuraajaa 

https://goo.gl/Pe1W4N 
36t+ kuuntelukertaa TheWarningRockBand2 

6,4t+ seuraajaa 

The Warningin saavutuksista inspiroituneena Rock Band-videopelin kehittäjät 

ottivat yhteyttä tyttöihin kutsuakseen heidät tiloihinsa ja tarjoutuivat ottamaan 

'Free Falling'-singlen, Rock Band 4-pelinsä, uusimpaan versioon. 

Vuonna 2015 The Warning alkoi saada nimeä ja sille tarjoutui mahdollisuus 

julkaista 5 raidan EP:n 'Escape the Mind' päästäkseen näyttämään maailmalle 

suuren lahjakkuutensa. 

Menestyksenä ansiosta he saivat julkaista ensimmäisen albuminsa, vuonna 
2017, täysin itsenäisesti tuotetun XXI Century Bloodin, täynnä energiaa olevan 

albumin, jolla on 13 raidan verran puhdasta rock n rollia. 

Vuoden 2018 lopussa bändi julkaisi toisen itsenäisesti tuotetun 'Queen of The 
Murder Scene'-albumin. Tämä konseptialbumi on 100% metallia, ja sillä 

kolme siskosta todistavat meille, että heillä on uskomattomia asioita 

kerrottavana. 

Vuonna 2019 The Warning sai albumillaan upeasti ehdokkuuden vuoden 2019 
rock-albumiksi Independent Music Awards-gaalassa. Loistava palkinto, joka 

sallii bändin vakiinnuttaa musiikillista mainettaan. Muutamaa viikkoa 

myöhemmin, kesäkuun 15.pvä samana vuonna bändi julkaisi singlen 
'Narcisista', joka on heidän ensimmäinen espanjaksi laulettu biisinsä (tytöt 

laulavat yleensä englanniksi). Biisi nousi hitiksi kaikilla netin musiikkialustoilla 

ja nostaa tytöt kansainvälisen musiikkielämän kärkeen. 

Vuotta 2020 he eivät lepää laakereillan. Bändi valmistelee kolmatta 
albumiaan, joka tulee epäilyksettä saamaan hyvän vastaanoton faneilta sekä 

muilta rokin ja metallin ystäviltä. Syyskuun 12. ja 13. 2020 tytöt saavat vihdoin 

toteuttaa erään unelmansa päästessään lavalle Euroopassa! Lontoon The Bush 
Hall toivottaa heidät tervetulleiksi ensimmäiselle Euroopan keikalleen. Kaksi 

erittäin tärkeää päivää, jotka epäilemättä mahdollistavat heidän keikkailun 

muilla Euroopan lavoilla. 


