- Time To Kill ! Metal/Thrash/Death

Localização atual: Irlanda

Release 2021
Formada nas ruas de São Paulo e posteriormente movendo-se para Dublin,
Irlanda, o BreaKdowN entrou em cena em 1998, fundado pelos irmãos Leo e
Bruno e tocando todo tipo de show imaginável. Eles rapidamente se viram
abraçados por todas as facetas da cena musical local insanamente diversa, do
punk ao tech death metal. Depois de gravar a demo Disgrace 3 com músicas e
uma fita ao vivo chamada Live After Thrash, a gravadora Unsilent Records os
viu tocando ao vivo em um pequeno show e decidiu lançar o primeiro álbum do
BreaKdowN. “Time To Kill” (lançado em novembro de 2007). Essas 8 faixas
provaram ser uma das favoritas do underground no ano seguinte, com
BreaKdowN publicando compilações do Brasil, EUA e Alemanha e nas grandes
revistas e zines do mundo como ROADIE CREW, ROCK BRIGADE, RIDERS
RUSH (RUS), HMP (POL) … E dividindo o palco com grandes nomes como
VULCANO, TOXIC HOLOCAUST, EXECUTER, ANTHARES, APOCALYPITC
RAIDS, CHAOSFEAR, COMANDO NUCLEAR, FARSCAPE, OMEM e muitos
outros... Também tocando muitos shows como headliners em alguns festivais.
"Time To Kill" mais uma vez oferece uma variedade de Metal extremo e uma
mistura de melodia, soando amplamente definida como um filho bastardo de
DEATH, KREATOR e NWBHM com o fator X que torna a BreaKdowN tão
expressiva e marcante. Em 2009 a banda assinou contrato com a Metal
Inquisition recs e bombardeou a Europa com a edição em vinil de “Time to Kill”
com faixas bônus de Time To Kill: Dez faixas de pura energia, ódio e chutando
a lata com sons que irão agradar os fãs de Death Metal, Thrash e Heavy Metal
na mesma linha. A produção é “n acara”, a composição intensa. O álbum
perfeito para derrubar sua sala agitando!
“(..) tão incrível quanto a capa e o título, é o som do trio. (…) eles tem o punch old
school, partes melódicas incríveis e bons solos ”
Rock Hard- Alemanha

Discografia

2000: Disgrace (demo)
2003: Live After Thrash (demo ao vivo)
01. …And the Attack Doesn’t Stop 02. From Other Side 03. Misanthropic World 04. War 05.
Mutant Personality 06. Traitor 07. Nuclewarchild Victims 08. Time To Kill Bonus tracks 2006: BreaKdowN Promo (promo CD)
versão em vinil: 09-Till ‘Death 10-…And The Attack Doesn’t Stop (remasterizado- versão com 2007: Time To Kill (Álbum - Unsilent
bombas)
records)
Formação
2008: Disorder & UnProgress (Rel. na
Russia)
2009: Time to Kill-vinyl (Metal
Inquisition - Alemanha)
2019: From Other times (EP Digital)
2021: Lançamento /em preparacao
Outros:
Satanic Legions A Tribute to Vulcano(Violent Records)
TRACKLIST (Time To Kill - Álbum):

Mídias Sociais
www.breakdown-bkn.com
https://www.facebook.com/BreaKdowNBKN
https://www.instagram.com/breakdown_bkn/
BreaKdowN é: Leo (Guitarra & Vocal), Damian Dziennik (Bateria), Tati Schmidt (Baixo)
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gleison@roadie-metal.com

