
UM GRUPO DE ROCK-METAL FORMADO POR 3 IRMÃS JOVENS VINDAS DO MÉXICO !

TRÊS IRMÃS UNIDAS PELO ROCK N ROLL

Originário de Monterrey (México) THE WARNING é um grupo de Rock
Metal constituído pelas três irmãs VILLARREAL:

• Daniela(Dany) – Guitarra, Piano, Voz (20 anos)

• Paulina(Pau) – Bateria, Piano ,Voz (18 anos)

• Alejandra(Ale) – Guitarra Baixo, Piano e Voz (15 anos)

THE WARNING SÃO A PROVA QUE O TALENTO NÃO TEM IDADE

Apaixonadas e dotadas de um talento musical prometedor, elas
tornaram-se conhecidas ao gravarem em 2014, “Enter Sandman” dos
METALLICA, cover que obteve mais de 20 000 000 de visualizações
no Youtube. Elas tinham então 14, 12 e 9 anos de idade.
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A aventura musical THE WARNING começou nessa altura.

O SUCESSO E O RECONHECIMENTO INTERNACIONAL

As três irmãs sonhavam fazer um curso de verão de 5 semanas no
Berklee College of Music, nos Estados Unidos. Elas criaram para esse
efeito, uma campanha GoFundMe para obter os fundos necessários.
O cover de “Enter Sandman” chamou a atenção dos Metallica e da
revista “Rolling Stone”. Sensível ao sucesso do seu vídeo, a
animadora de televisão americana, Ellen DeGeneres convidou o trio,
em 2015, para o seu talk-show nos Estados Unidos. Graças à sua
influência e às redes sociais elas ganharam popularidade e
conseguiram receber a verba necessária para frequentar Berklee.

OS CONCERTOS EXCEPCIONAIS NO CONTINENTE AMERICANO

Depois da sua estreia, o grupo realizou mais de trinta shows no
continente americano. As três irmãs tiveram a possibilidade de se
exibir nos Estados Unidos, no México e no Canadá reunindo assim
milhares de espectadores.
No México, tiveram a oportunidade de fazer a abertura nos
espectáculos de DEF LEPPARD, THE KILLERS e TESLA com ALICE
COOPER. Participaram ainda em vários Festivais (Mother of all Rock
Festival. Mexico City Heaven & Hell Fest 2018, etc.).



No final de 2019, THE WARNING realizou uma tournée memorável na
Argentina, com o grupo local ERUCA SATIVA. O público entusiasmado
pediu o seu regresso.
Nos Estados Unidos o grupo actuou três vezes no famoso Whisky A
Go Go em Los Angeles. As duas últimas vezes em 15 e 16 de Janeiro
de 2020 com lotação esgotada. Actuaram para centenas de fans
vindos de diversos países, incluindo da Europa.
Para 2020, também uma tournée norte-americana de 23 datas está a
ser programada, estando ainda prevista uma deslocação a Londres
em Setembro.

UMA FONTE DE INSPIRAÇÃO PARA MUITOS

Inspirados pela ascensão mais que merecida das THE WARNING , os
criadores do jogo de vídeo ROCK BAND contactaram as jovens
convidando-as a visitar a empresa, tendo-lhes proposto a inclusão do
seu single “Free Falling” na versão seguinte do jogo, ROCK BAND 4.

OS ÁLBUNS QUE ATRAEM FANS À VOLTA DO MUNDO

Em 2015, THE WARNING começa a tornar-se conhecido, ocasião ideal
para a saída de um EP com 5 títulos “Escape the Mind”, para mostrar
ao mundo o seu enorme talento.
Em 2017, o sucesso alcançado permite-lhes lançar o seu primeiro
álbum, produzido de forma totalmente independente, “XXI Century
Blood”, um álbum vibrante de energia, com 13 títulos de puro Rock nBlood”, um álbum vibrante de energia, com 13 títulos de puro Rock n
Roll
No final de 2018, o grupo lança o seu segundo álbum, sempre auto-
produzido, “Queen of the Murder Scene”, um álbum conceptual
100% metal, onde as três irmãs nos provam que ainda têm coisas
incríveis para nos mostrar.
Em 2019, THE WARNING é nomeado melhor álbum Rock 2019 nos
“Independent Music Awards”. Uma bela recompensa que permite ao
grupo estabelecer a sua reputação musical. Algumas semanas mais
tarde, a 15 de Junho do mesmo ano, o grupo lança o single
“Narcisista” primeiro título cantado em espanhol (as jovens cantam
normalmente em inglês). A canção é um sucesso nas plataformas de
música online e impulsiona as jovens para o topo da cena musical
internacional.
O ano de 2020 não fica por aqui, uma vez que o grupo prepara o seu terceiro álbum, um álbum que
será, sem dúvida, bem acolhido pelos seus fans e outros amantes de Rock e Metal. Nos dias 12 e 13 de
Setembro de 2020 as jovens poderão realizar um dos seus sonhos, um concerto na Europa! O Bush Hall
em Londres irá acolhê-las para o seu primeiro concerto europeu. Duas datas muito importantes que
irão permitir, certamente, vê-las noutros palcos europeus.
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