Her face is old but new to me and therefore strange and therefore fresh.
Her eyes are full of images they make me want to feel her flesh.
(It’s strange how you can be transformed by just a single stare)

Playground Theory
Woman Outside και Princess (Alex Vocal Version)
digital single

Το Woman Outside είναι το δεύτερο single από το επερχόμενο
τρίτο album των Playground Theory, με τίτλο “Tears Go Upwards”.
Οι Playground Theory μας δίνουν ένα δεύτερο κομμάτι από το επερχόμενο άλμπουμ
τους. Εδώ η μουσική παίζει κυρίαρχο ρόλο σε σχέση με τους στίχους, με το
επαναλαμβανόμενο θέμα να δημιουργεί μια αίσθηση ατέρμονης αγωνίας. Και σε αυτό το
κομμάτι είναι εμφανή τα ηλεκτρονικά στοιχεία, συνδυαζόμενα όμως με φυσικούς ήχους μιας
και το συγκρότημα έχει πλέον προσθέσει νέα μέλη στη σύνθεση του: τον Τόλη Μετζιδάκη
στο μπάσο και τον Γιώτη Πετρέλλη στα κρουστά.
Έχοντας κυκλοφορήσει δύο στούντιο album από την Puzzlemusik (Speaking of Secrets2013, Connect the Dots-2016), τα οποία έλαβαν πολύ καλές κριτικές από πολλά
μουσικά site και περιοδικά (της Ελλάδας και του εξωτερικού), οι Playground Theory
ολοκληρώνουν την προετοιμασία της τρίτης κυκλοφορίας τους, η οποία θα είναι διαθέσιμη
προς το τέλος του 2018 ή τις αρχές του 2019.

Woman Outside - link https://www.youtube.com/watch?v=re26q-gVe5M
Τηρώντας την παράδοση που θέλει τα digital singles της Puzzlemusik να
συνοδεύονται από ένα b-side (στα πρότυπα και με τη λογική των b-sides των κυκλοφοριών
σε 7” βινύλιο) το Woman Outside συνοδεύεται από το Princess (Alex Vocal Version).
To ατμοσφαιρικό κομμάτι που κλείνει τον τελευταίο δίσκο των Playground Theory απέκτησε
ανδρικά φωνητικά τα οποία συνέθεσε και ερμήνευσε ο Άλεξ Μπασματζίαν, συνεργάτης την
μπάντας και στην επερχόμενη δισκογραφική δουλειά. Σαφώς και είναι το πρώτο κομμάτι των
παιδιών όπου ακούγεται ανδρική φωνη! Χωρίς να χάνει την ταξιδιάρικη της διάθεση, η
σύνθεση τείνει προς ένα καλοσχηματισμένο radio friendly pop τραγούδι.

Princess (Alex Vocal Version) - link https://www.youtube.com/watch?v=L1nYYyag7wg
Μίξη- παραγωγή- mastering και των δύο κομματιών: Γιώργος Πρινιωτάκης
Ηχογράφηση στα στούντιο Artracks
Artwork: It's Braining "Angelos Bolotos" http://itsbraining.com/

Links:
Facebook: https://www.facebook.com/PlaygroundTheoryBand
Soundcloud: https://soundcloud.com/playground-theory
Youtube: https://www.youtube.com/user/PlaygroundTheory/videos
I-tunes: https://itunes.apple.com/az/album/connect-the-dots/id1074296131
Spotify: https://open.spotify.com/album/7nkHMJalXMV90kegflzy8c
Instagram: https://www.instagram.com/playgroundtheoryband/
Twitter: https://twitter.com/play_theory

Links από το “Connect The Dots” άλμπουμ:
“Rain” https://www.youtube.com/watch?v=jqoXLX-97e8
“Little Things” https://www.youtube.com/watch?v=Q9-81_YUDXM
Link από το “Speaking of Secrets” άλμπουμ:
“Waves” https://www.youtube.com/watch?v=abPhzF1ljfk

