GENOMMA
[PODCAST]

MUITO ALÉM
DOS MUROS
DE JORNAIS

T

oda música tem uma história e a Genomma resolveu contá-las no formato
de podcast. Em 11 episódios (um para cada música), o ouvinte tem a
oportunidade de conhecer o que cada canção significa e todas as histórias
que as cercam. Com convidados especiais (para a Genomma), os episódios são
conduzidos pelo vocalista e compositor da banda, Felipe Schadt, além de contar
com a participação de Jackson Fernandes e Thiago Foratori, guitarrista e baixista
da Genomma, respectivamente.
O programa Muito Além dos Muros de Jornais faz alusão ao primeiro álbum da
Genomma e tem como principal função “encerrar o primeiro disco para abrir
espaço para um outro”. Os episódios estão disponíveis nas principais plataformas
de streaming (Spotify, Deezer, Orelo, CastBox, iTunes e Google Podcast) e vão ao ar
todo sábado.

RELEASE

BANDA GENOMMA LANÇA PODCAST PARA
CONTAR HISTÓRIA DAS MÚSICAS
Intitulado de Muito Além dos Muros de Jornais, os episódios contarão bastidores
das canções do primeiro álbum do grupo e tem o objetivo de “encerrá-lo”
No último sábado (13), a Genomma estreou seu podcast para contar as histórias por
trás das músicas do seu primeiro álbum Além dos Muros de Jornais. Segundo Felipe
Schadt, vocalista e compositor da banda e produtor do podcast, serão 11 episódios
que estarão disponíveis nas principais plataformas de streaming todos os sábados.
O vocalista explica que a ideia do
podcast veio para encerrar o
primeiro álbum. “Nós gostaríamos
de finalizar o Além dos Muros de
Jornais para dar espaço para um
novo trabalho que já está sendo
feito e encontramos no podcast
essa maneira”. Ele ainda salienta
que a pandemia atrapalhou os
planos iniciais da banda para o
disco de estreia. “O álbum foi
lançado em outubro de 2019 e
havíamos planejado uma turnê pela
região para divulgá-lo e,
eventualmente, um grande show
para ser a despedida dessa turnê.
Infelizmente 2020 não permitiu que
isso acontecesse”.
Com as atividade s de palco
impossibilitadas pelas medidas de
restrição, muitas bandas tiveram
que se reinventar para não cairem
no ostracismo. Para a Genomma, o
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caminho encontrado foi o podcast, algo que, segundo Felipe, é inédito na região além
de ser uma tendência. “Nos inspiramos na Fresno que lançou um podcast para
celebrar o seu último álbum”, comentou Schadt. Além da banda de Lucas Silveira, o
rapper Emicida também lançou uma série de episódios sobre seu mais recente álbum
AmarElo.
Os episódios contam histórias de bastidores de cada uma das faixas do Além dos
Muros de Jornais, além de ser uma oportunidade para os fãs da banda conhecerem o
significado de cada composição. “São letras que flertam muito com a filosofia,
algumas são histórias reais, outras são projeções e viagens que tive, mas todas elas
têm uma história por trás”, conta o compositor da Genomma. No primeiro episódio,
por exemplo, intitulado de “O dia que a banda acabou [DNA]”, Felipe, Jeckson e
Thiago falam da maior briga que a banda já teve e que foi por causa dela que DNA foi
escrita. Segundo o próprio Felipe “escrevi a DNA como pedido de desculpas, pois eu
fui o responsável pela briga que separou a gente por dois anos”.
São histórias assim que você vai encontrar no podcast da Genomma, com muita
descontração e bom humor, os episódios prometem uma experiência transmídia para
os fãs da banda e criar uma aproximação maior entre a música e os ouvintes. Além das
plataformas de streaming, o podcast também está disponível no site da banda
www.bandagenomma.com/podcast. O Muito Além dos Muros de Jornais é editado e
produzido por Sob Torção, podcast do vocalista especializado em filosofia.
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