Tisková zpráva: Pláč srdce deštného pralesu jako singl z druhého alba Shahaba
Tolouie
PRAHA 30. června 2013. /Atlas Music/ - Íránský multiinstrumentalista a zpěvák Shahab
Tolouie oznámil vydání singlu "Rainforest". Jedná se o velmi očekávanou píseň
připravovaného alba "Terra Mediterranea", které bude vydáno na podzim tohoto roku.
"Deštný prales" zdůrazňuje problém odlesňování * tropických lesů po celém světě.
Ústřední metaforou je zpráva duše deštného pralesu o své zoufalé existenci. Vždy zelený
se teď cítí nahý a bezbranný jako kanárek ve vyčerpaném vzduchu **. Ještě je naděje na
příchod nového jara, ale bez lidské pomoci nebude možný. V myšlenkách na světlo
minulosti i temnotu svého dnešního stavu si prožívá své zoufalství a uvědomuje si, že
jediné co sám může, je podvolit se čekání. Co se s tím stane teď? Snad už bude
přenesen do jiné dimenze?
Globální myšlenka lidské odpovědnosti k Matce Zemi je zpívána v Perštině. Skladba je
zkomponována jako fúze perské a španělské hudby s prvky universálních hudebních
stylů jazzu a rocku. Právě tato multikulturní kombinace je nezbytným doplňkem v
naléhavém poselství - důležitosti spojení se v boji o záchranu pralesů.
"Rainforest", velmi žádaná píseň Shahaba Tolouie, dosud nebyla oficiálně vydána, ale
byla živě odehraná ve vysílání Britské BBC.
Nyní je dostupná v prodeji po celém světě prostřednictvím obchodu iTunes.
Bezplatné vysílání je také k dispozici na oficiálních internetových stránkách Shahaba
Tolouie.
Odlesňování deštného pralesu: Ztrácíme největší biologické poklady země a začínáme
oceňovat jejich skutečnou hodnotu. Deštné pralesy kdysi pokrývaly 14% povrchu země,
nyní pokrývají pouhých 6%. Pokud odlesňování bude pokračovat při zachování
současného tempa, vědci odhadují, že téměř 80 až 90% ekosystémů tropického deštného
pralesu bude roku 2020 zničeno.
Kanárek ve vyčerpaném vzduchu: Kanárci byli kdysi běžně používáni při těžbě uhlí jako
systém předčasného varování. Toxické plyny jako oxid uhelnatý, metan nebo oxid uhličitý
v dole zabije ptáky dříve, než ublíží horníkům. Známky potíží kanárka horníky upozornil
na nebezpečné podmínky pro ně samotné. (Wikipedia)
KONTAKT:
rozhovory, mp3 pro vysílání:
Natalia Boiko – tel.: 731 873 223, e-mail: promo@atlas-music.org
web: www.shahab-tolouie.com
video: www.youtube.com/user/musicatlas
	
  

