
 

 

 

EEN ROCK-METAL GROEP GEVORMD DOOR 3 JONGE ZUSSEN UIT MEXICO !  

DRIE ZUSSEN VERBONDEN DOOR ROCK N ROLL 

THE WARNING, afkomstig uit Monterrey (Mexico), is een rock metalband 

bestaande uit de drie VILLARREAL-zussen: 

• Daniela (Dany): gitaar en leadzanger (20 jaar oud) 

• Paulina (Pau): drums, zingt een paar nummers als lead zanger en 

achtergrondzang (18 jaar oud) 

• Alejandra (Ale): bas en achtergrondzang (15 jaar oud) 

THE WARNING BEWIJST DAT TALENT GEEN LEEFTIJD HEEFT 

Gepassioneerd en gezegend met muzikaal talent, werden de meisjes  in 2014 beroemd 

met hun cover van “Enter Sandman” van METALLICA. Deze cover heeft 

inmiddels al meer dan 20.000.000 views op YouTube! De meisjes waren toen 14, 12 

en 9 jaar oud. Het avontuur van THE WARNING begint! 

INTERNATIONAAL SUCCES EN ERKENNING 

De 3 zussen droomden ervan om een 5-weekse zomer cursus te doen op Berklee 

College of Music in de Verenigde Staten. Ze hebben een GoFundMe-campagne 

opgezet om het benodigde geld bij elkaar te krijgen om deze cursus te kunnen 

volgen. De cover van “Enter Sandman” trok de aandacht van METALLICA zelf 

en ook van het tijdschrift “Rolling Stone”. Ellen DeGeneres, een komiek, tv-

presentatrice en schrijver uit de VS had ook het succes van deze meisjes gezien en ze 

in 2015 uitgenodigd in haar show: The Ellen DeGenere Show. Met deze steun en de 

steun via het sociale media netwerk hebben ze het bedrag bij elkaar gekregen en 

konden ze hun droom waarmaken. 

En naar Berklee College of Music in de Verenigde Staten. In de zomer van 2015. 

UITZONDERLIJKE CONCERTEN IN AMERIKA 

DANY 

PAU 

ALE 

Sinds hun begin heeft de groep meer dan dertig shows in Amerika kunnen 

uitvoeren. De drie zussen kregen de kans om op te treden in de Verenigde Staten, 

Mexico en zelfs Canada, waar duizenden toeschouwers bij elkaar kwamen.  

In Mexico kreeg de groep de gelegenheid om de openingsact te zijn voor DEF 

LEPPARD, THE KILLER en TESLA met ALICE COOPER. De drie zussen 

konden zelfs deelnemen aan vele festivals (Mother of All Rock Festival, Heaven 

Stage op Hell & Heaven Fest 2018 in Mexico City). 



 

 

 

THE WARNING heeft eind 2019 een gedenkwaardige tour door Argentinië gemaakt 

in gezelschap van ERUCA SATIVA, een Argentijnse groep. Het publiek is hier en 

wacht op meer.  

In de Verenigde Staten stond de groep driemaal op het podium bij Whisky A Go Go in 

Los Angeles. De laatste keer was zeer recent (15 en 16 januari 2020) en was 

uitverkocht aan honderden fans uit verschillende landen, waaronder Europeanen. Voor 

2020 staat een Noord-Amerikaanse tour met 23 data op het programma. 

EEN BRON VAN INSPIRATIE VOOR VELE 

ALBUMS DIE DUIZENDEN FANS TREKKEN IN DE HELE WERELD 

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

www.thewarningband.com 

TheWarningRockBand 

+ de 144k volgers 

thewarningrockband 

+ de 59k volgers 

The Warning 

+ 224k volgers 

https://goo.gl/Pe1W4N 

+ 36k luistert per maand 
TheWarningRockBand2 

+ de 6,4k volgers 

Geïnspireerd door de prestaties van THE WARNING, namen de ontwikkelaars van de  

videogame  “Rock Band” contact op met de meisjes om hen uit te nodigen voor een  

bezoek. Tijdens dit bezoek boden ze hen aan om hun single "Free Falling" op te 

nemen in hun nieuwste versie van het spel, Rock Band 4. 

In 2015 begint THE WARNING zichzelf bekend te maken, en de mogelijkheid bied 

zich aan om een E-P van 5 nummers "Escape the Mind" uit te brengen om de wereld 

hun immense talent te laten zien. 

Dankzij hun succes konden ze in 2017 hun eerste album uitbrengen, volledig 

onafhankelijk geproduceerd, "XXI Century Blood", een album vol energie met 13 

tracks van pure rock n roll. 

Eind 2018 bracht de groep hun tweede zelfgeproduceerde album 'Queen Of The 

Murder Scene' uit, een conceptalbum van 100% metal, waar de drie zussen ons 

bewijzen dat ze ons nog ongelooflijke dingen te vertellen hebben. 

In 2019 is THE WARNING genomineerd voor de categorie: beste rockalbum 2019 

bij de "Independent Music Awards". Een geweldige beloning waarmee de groep 

haar muzikale reputatie kan opbouwen. Een paar weken later, op 15 juni van hetzelfde 

jaar, bracht de groep hun single “Narcisista” uit, het eerste lied dat in het Spaans 

werd gezongen (de zussen zingen meestal in het Engels). Het nummer is een hit op 

online muziekplatforms en zet de zussen op de voorgrond van de internationale 

muziekwereld. 

Het jaar 2020 zal niet achterblijven aangezien de groep bezig is met de 

voorbereidingen van hun derde album, een album dat ongetwijfeld zeer goed zal 

worden ontvangen door hun fans en andere liefhebbers van rock en metal. Op 12 en 13 

september 2020 kunnen de meiden één van hun dromen verwezenlijken: om op het 

podium te gaan in Europa! De Bush Hall of London verwelkomt ze voor hun eerste 

Europese concert. Twee zeer belangrijke data die het ongetwijfeld mogelijk zullen 

maken om ze op andere Europese podia te zien! 


