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Trupa Magnetic Bonbons (pop progresiv)

lanseazã primul single “Stay a Little While” la

radio si TV pe data de 22 aprilie 2022 şi pe toate

platformele de streaming pe 29 aprilie 2022.

“Stay a Little While” este povestea unei prime

ĵntâlniri unde personajul principal este “chimia”

dintre cei doi. Cântecul nu este despre “tipul

perfect”, ci despre “tipul perfect pentru mine

acum”. Beat-ul urban cu influenţe de hip hop este

completat de groove-ul jazzy al chitarei. 

Vocea sexy, urbanã duce cu gândul la un film noir,

totul fiind completat de sunetul amplu al chitarei

bariton.

“Am ştiut de la ĵnceput cã ãsta va fi primul nostru

single.” zice Veronica Cancio De Grandy, solista

vocalã şi membru co-fondator. “Pur şi simplu s-a scris

singurã piesa asta!” zice Filip Dascalu, multi-

instrumentist, producator şi co-fondator al trupei, “Am

ĵnceput cu o idee simplã şi restul a curs de la sine.” .

Co-autori: Veronica Cancio De Grandy, Humberto

Cancio Jr, Filip Dascalu.

Veronica (Miss V) şi Filip (FIDAS) au fondat Magnetic

Bonbons ĵn Munchen la ĵnceputul lui 2019 dupa ce

deja colaboraserã ĵn mai multe proiecte ĵmpreunã.

Deşi stilul trupei este undeva ĵntre progressive şi retro

pop, Veronica şi Filip cred cã fiecare piesã trebuie sã

aibã propria ei personalitate. Muzica lor este un

amestec de sunete acustice si electronice cu un

puternic iz vintage. Tot timpul ĵn cãutarea unei poveşti

bune, ei creeazã pentru fiecare piesã o ţesaturã

interesantã de sunete şi cuvinte. Printre influenţele

artistice ale trupei sunt: Beatles, Norah Jones, Sting,

Pink Martini, Amy Winehouse şi Vaya con Dios.

http://www.instagram.com/magnetic.bonbons
http://www.youtube.com/magneticbonbons
http://www.magneticbonbons.com/stayalittlewhile


CONCEPTUL
VIDEOCLIPULUI

Videoclipul piesei “Stay a Little While” este o

scrisoare de dragoste adresatã comunitãţilor

ASMR şi Online Content.

Povestea clipului este centratã ĵn jurul unui fan

ASMR care a achiziţionat o experientã “get ready

with me”. Experienţa ĵn sine este undeva

ĵntresenzualitate şi relaxare. Benficiarul

(experienţei) ajunge acasã şi gaseste cadoul care

conţine codul QR pentru acces. El o ĵnsoţeste pe

ea, auditiv si visual, reacţioneazã la fiecare sunet

şi râde când ea face grimase amuzante. 

Videoclipul atinge subiectul relaţiei dintre

creatorii online şi cei care ĵi urmaresc; existã oare

o relaţie ĵntre cele douã grupuri?

Sunt douã versiuni ale videoclipului: unul

tradiţional cu coloana sonorã convenţionalã

(piesa ĵn sine) şi o variantã ASMR unde muzica se

ĵntrepãtrunde cu sunetele produse de

protagonişti ĵn timpul filmãrii.

Autonomous Sensory Meridian Response sau

ASMR descrie o reacţie fizicã la stimuli vizuali

sau auditivi. Existã ĵn online peste 13 milioane de

clipuri ASMR şi influenceri cu milioane de fani

(followers). OnlyFans este un serviciu unde

diverşi creatori online sunt remuneraţi pe bazã

de contribuţii lunare; are peste 170 de milioane

de ĵnscrişi (subscribers) şi 1.5 milioane de

creatori (content creators).

PRODUCŢIA

Videoclipul a fost realizat ĵn Munchen, ca

parte a unui proiect internaţional inovativ, ĵn

care Magnetic Bonbons au lucrat ĵmpreunã cu

producatorul de film Betina Mazzarino şi

regizorul Ruben Andon, amandoi laureaţi la

Cannes, deţinãtori ai premiului Clio şi cotaţi

foarte sus de the Gunn Report.

Filmãrile au durat doua zile şi au fost realizate

cu ajutorul unei echipe de doar 7 oameni ĵn

Munchen, Germania. Clipul a fost regizat ĵn

direct din Buenos Aires, Argentina; Ruben

(regizorul) a dat indicaţiile necesare prin

Zoom cu o diferenţã de fus orar de 5 ore (ĵn

ambele zile de producţie s-a lucrat pânã la

ora 02:00 AM). Producţia a fost realizatã

bilingv (ĵn englezã si spaniolã) iar conceptul a

fost unul complet original.

Aproximativ 80% din sunetele ASMR au fost

ĵnregistrate direct pe platoul de filmare cu

ajutorul unei echipe de sunet, restul sunetelor

fiind realizate ulterior ĵn postproducţie

(Foleys).

SPECIFICAŢII TEHNICE
Videoclipul a fost realizat cu un buget de

600€ pe un iPhone 12 Pro cu aplicaţia Filmic

(aceeaşi folositã de Lady Gaga pentru clipul ei

“Stupid Love”).


