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GRUPA ROCK-METALOWA UTWORZONA PRZEZ 3 MŁODE SIOSTRY Z MEKSYKU ! 

 

TRZY SIOSTRY ZJEDNOCZONE PRZEZ ROCK N ROLL 

 

Pochodzący z Monterrey w Meksyku THE WARNING to rock-metalowy zespół, 

który tworzą trzy siostry VILLARREAL :  

• Daniela (Dany) gitara, spiew (20 lat) 

• Paulina (Pau) perkusja, spiew w kilku piosenkach, chórki (18 lat) 

• Alejandra (Ale) gitara basowa, chórki (15 lat) 

THE WARNING UDOWADNIA,  ŻE TALENT NIE ZALEŻY OD WIEKU 

Pełne pasji i obdarzone muzycznym talentem stały się sławne dzięki wykonaniu w 

2014r. coveru "Enter Sandman" grupy METALLICA, który wygenerował ponad 20 
milionów odsłon na YouTube. W momencie nagrania dziewczyny mialy zaledwie  
14, 12 i 9 lat. 
Zaczyna się muzyczna przygoda THE WARNING.  

MIĘDZYNARODOWY SUKCES I UZNANIE 

Trzy siostry marzyły o uczestnictwie w pięciotygodniowych warsztatach 

muzycznych w Berklee College of Music w Stanach Zjednoczonych. Stworzyły  

internetową kampanię na platformie GoFundMe campaign, by zgromadzic 

niezbędne fundusze. Cover "Enter Sandman" wpadł w oko samej grupy 
METALLICA oraz magazynu "Rolling Stone". Swiadoma sukcesu ich 

wideoklipu, Ellen DeGeneres, komik, telewizyjna prowadząca i pisarka, zaprosiła 

dziewczęta w 2015r. do USA do udziału w programie: The Ellen DeGeneres Show. 

Dzięki jej wsparcu i pomocy mediów społecznosciowych dziewczęty zyskały dalszą 

popularnosć i sfinansowanie pobytu na Berklee. 

WYJĄTKOWE KONCERTY W OBU AMERYKACH 

DANY 

PAU 

ALE 

Grupa dała już ponad trzydziesci koncertów w obu Amerykach. Siostry miały 

okazję występować w USA, Meksyku a nawet Kanadzie, przyciągając tysiące 

widzów. 

W Meksyku grupa miała możliwosć poprzedzać takie grupy jak DEF LEPPARD, 
THE KILLERS, TESLA z ALICE COOPER. Siostry były także zapraszane i 

występowały w wielu festiwalach (Mother of All Rock Festival, Heaven Stage at 
Hell & Heaven Fest 2018 in Mexico City). 



 

 

 

Pod koniec 2018r., THE WARNING odbył pamiętne tournee po Argentynie, wspólnie 

z argentyńską grupą ERUCA SATIVA. Grupa zdobyła nową publicznosć, która już 

czeka na wiecej. 

W Stanach Zjednoczonych grupa trzykrotnie występuje na jednej z najbardziej 

renomowanych scen swiata Whisky A Go Go in Los Angeles. Ostatnio całkiem 

niedawno (15 i 16 stycznia 2020)r. na wyprzedanych imprezach dla setek fanów z 

kilku krajów, w tym Europejczyków.. 

Na 2020r., zaplanowano tournee po Ameryce Połnocnej (23 występy). 

ZRÓDŁO INSPIRACJI DLA WIELU 

ALBUMY ZWRACAJĄCE UWAGĘ SŁUCHACZY NA CAŁYM  SWIECIES 
THAT ATTRACT THOUSANDS OF FANS THROUGHOUT THE WORLD

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

www.thewarningband.com 

TheWarningRockBand 
+ 144tys. obserwatorów 

thewarningrockband 
+ 59 tys. obserwatorów 

The Warning 
+ 224tys. obserwatorów 

https://goo.gl/Pe1W4N 
+ 36tys. przesłuchań miesięcznie TheWarningRockBand2 

+ 6.4tys. obserwatorów 

Zainspirowani osiągnięciami THE WARNING, twórcy gry video game Rock Band 

skontaktowali się z dziewczętami, zaprosili je do swojego biura i zaproponowali 

włączenie ich singla “Free Falling” do ostatniej wersji gry, Rock Band 4.  

W 2015r. grupa THE WARNING zaczyna być znana, co daje możliwosć wydania 

płyty EP-ki z pięcioma nagraniami “Escape the Mind” by pokazać szerokiemu swiatu 

ich niezwykły talent. 

W 2017r. ich dotychczasowe sukcesy pozwoliły na wypuszczenie ich pierwszego 
albumu, wydanego całkiem samodzielnie, “XXI Century Blood”, albumu wibrującego 

energią czystego rock n rolla,  z 13 utworami. 
Pod koniec 2018r. grupa wydała drugą samodzielnie wyprodukowaną płytę “Queen 
Of The Murder Scene”, jest to concept album w 100% w stylu metal, w którym trzy 

siostry pokazują, że mają jeszcze wiele niezwykłych rzeczy do przekazania w sferze 

tekstowej. 

Dzięki temu albumowi w 2019r. THE WARNING zostaje nominowany w kategorii 
najlepszego albumu rokowego 2019 w ramach “Independent Music Awards”. To 

wielkie wyróżnienie, która pozwala grupie wzmocnić ich muzyczną reputację. Kilka 

tygodni później, 15 czerwca tego samego roku, grupa wydała “Narcisista”, pierwszą 
piosenkę wykonaną po hiszpańsku (wszystkie pozostałe były po angielsku). Piosenka 

jest hitem na internetowych muzycznych platformach i powoduje, że dziewczęta 

plasują się już blisko szczytu międzynarodowej sceny muzycznej. 

Rok 2020,  mimo swiatowych zawirowań, także nie będzie rokiem straconym jako że 

grupa przygotowuje swój trzeci album, który, z niecierpliwoscią oczekiwany, będzie 

niewątpliwie dobrze przyjęty przez fanów i innych miłosników rocka i metalu. 

W dniach 12 i 13 wrzesnia 2020r., młode damy będą mogły urzeczywistnić jedno ze 

swoich marzeń, wystąpić na scenie w Europie ! The Bush Hall of London przywita je 

na ich pierwszym europejskim koncercie. To dwie ważne daty, które niewątpliwie 

otworzą im dostęp do wielu innych scen europejskich! 


