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Available To Fall mostra que estamos preparados

para tudo o que vier, que vamos fazer o que for preciso

pra vencer sem se preocupar se vai dar certo ou não. 

Estamos prontos para a queda caso aconteça, mas mais

prontos ainda para o sucesso.

Fonte: https://downstage.com.br/reviews/solene-available-to-fall/

https://downstage.com.br/reviews/solene-available-to-fall/
https://open.spotify.com/album/2Zj557wag9n5gmWPXcf9Kf?si=-AmQOpiJTbGDmOuBJOJW3g


O quarteto teve como principal motivação para com a

criação da banda o canal da plataforma Youtube 

Solene Oficial que consiste em lançar vídeos de 

covers de artistas e bandas renomadas do gênero 

Pop Punk e Emo dos anos 2000’s.

Tudo isso fez a banda acreditar que as coisas estavam

tomando um caminho certo e que calhou bem a banda

entrar cedo no autoral com um gênero musical que já

era executado sem pretensão por eles. 

Available To Fall  mostra que a banda está preparada 

para tudo o que vier sem medo de falhar.

O intuito da Solene é levar consigo em seus shows a 

nostalgia de uma época que parece estar voltando e que 

com certeza foi um marco para história do Rock como um todo.



A ideia da transição pro autoral vem devido a cena

Pop Punk estar voltando com força, retorno esse que

se deve muito ao Travis Barker, Yungblud e

Machine Gun Kelly que vem apresentando esse

novo Pop Punk Revival para a geração mais nova

e ganhando cada vez mais espaço tendo recebido

por exemplo elogios do Mick Jagger e ganhando

sequencialmente o prêmio de melhor álbum de

rock na Billboard.
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@banda.solene soleneoficial Solene

Disponível em todas as plataformas de streaming

CLIQUE AQUI E ESCUTE AGORA

https://open.spotify.com/track/4gT2nMfcpuGpHJx12uW4dg?si=56c2f2ceb3a54168
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