PRESS RELEASE SINGLE KE-3 (TIGA)

"HEY GIRL"

Lalu berlalu, tahun berganti, lantas langkah anyar Indische Party pun dirampungkan kembali. Kali ini
untuk menyapa penikmat musik kawula muda di awal tahun 2014, Indische Party kembali meluncurkan
sebuah single ketiga yang bertajuk "HEY GIRL".
Single ke-3 ini di luncurkan bersamaan dengan video klip yang dapat di streaming melalui media
youtube, sengaja direncanakan akan mengudara pada hari yang paling manis di setiap tahunnya, yaitu
pada hari Valentine tanggal 14 Februari 2014.
Dalam hal ini Indische Party seakan ingin mengucapkan Happy Valentine kepada semua insan musik
tanah air.
Kodrat konvensional rock’n’roll dianut taat di setiap sisinya, dengan menyimak riff rhythm’n’blues
melodis secara gamblang mengungkapkan pesona lain dari Andre Idris (Kubil), gitaris unit musik
new-wave beken The Upstairs.
Dentum irama bass Jacobus Dimas (Iyo) bagaikan desakan bagi pendengar untuk berdansa.
Penggebuk drum yang ditabuh oleh seorang wanita Tika Pramesti (Tika) juga jelas menyita perhatian
para penggemar.
Tentunya sebagai sorotan utama adalah sang vokalis Japs Shadiq (Japra) yang bernyanyi maskulin
mengenai sosok pujaan hati seraya bertepuk tangan riang menimbulkan ragam kecurigaan, apakah itu
sebuah rayuan gombal? ungkapan tulus? atau mungkin di antaranya.
Bagaikan berada di dua sisi yang berbeda, sebagian berada di dalam klab strip-tease dan bagian lainnya
terletak di pub ketinggalan zaman, musik video “Hey Girl” merangkum imaji band rock berjaket kulit
lengkap dengan kaca mata hitam, kental nuansa vintage-nya dipadu serasi dengan liukan agogo wanita
molek bergaun minimalis yang kadang membuat penasaran dari balik tirai tipis. Nakal kalau bukan liar.
Simak juga manipulasi warna-warni yang silih berganti. Memanjakan mata dengan eksperimen visual
dan tentu saja sentuhan psikedelik.
Bagi yang gemar rock’n’rol 60’an seperti The Rolling Stones, The Yard birds, The Monkees, The
Velvet Underground, single ke 3 Indische Party yang berjudul "HEY GIRL" dengan video musik ini
tentunya tidak akan membuang waktu menjadi sia-sia.
"Hey Girl" Video Teaser
http://www.youtube.com/watch?v=rNju-LnyVLw

