DISCOGRAFIA:
Between The Existence And The End – 2017

RESENHAS:

“O resultado é simplesmente incrível” – Metal Addicts (EUA):
http://www.metaladdicts.com/site/morthur-existence-end/
“um deleite para os deathbangers mais tradicionais” - Blog n’
Roll: http://blogs.atribuna.com.br/blognroll/2017/10/resenhamorthur-between-the-existence-and-the-end/
“Ouçam sem restrições, mas preparem os ouvidos e pescoços!”
- Metal Samsara:
https://metalsamsara2.blogspot.com.br/2017/10/morthurbetween-existence-and-end-album.html
“Death Metal Muito bem trabalhado e compreensível até aos
ouvidos mais despercebidos” - Rumors Mag:
http://rumorsmag.com.br/js_albums/morthur-between-theexistence-and-the-end/
“Um prato cheio para qualquer fã de música extrema” - Metal
Na Lata: http://metalnalata.com.br/site/morthur-between-theexistence-and-the-end-2017/

“a produção também é acima da média” - Portal do Inferno:
http://www.portaldoinferno.com.br/reviews/morthur-betweenthe-existence-and-the-end.html
“Impressiona a potência dos riffs, que soam como uma
verdadeira massa sonora” - Arte Metal:
http://blogartemetal.blogspot.com.br/2017/10/morthurbetween-existence-and-end.html
“é realmente surpreendente e altamente recomendado!” Arrepio Produções: https://arrepioproducoes.com.br/resenhas/?
n=EXytzLnoOA
“tudo audível e bastante perceptível até mesmo para conchas
auditivas mais exigentes” - The MetalVox:
http://themetalvox.com.br/voiceofmetal/?p=17409
“O que temos em mãos é um belíssimo álbum de Blackned
Death Metal” - A Música Continua A Mesma:
http://musicacontinuaamesma.blogspot.com.br/2018/01/morth
ur-between-existence-and-end-2017.html
“Altamente recomendado a todos os maníacos!” - Cangaço
Rádio Rock:
http://www.cangacoradiorock.com.br/2018/02/morthurbetween-existence-and-end.html
“Boa estreia, e uma nova grande esperança na cena nacional” Roadie Crew: https://roadiecrew.com.br/produto/edicao-230/
“Death Metal denso, obscuro e visceral” - Brasil Metal História:
https://www.facebook.com/notes/brasil-metal-hist
%C3%B3ria/resenha-cd-morthur-between-the-existence-andthe-end/2245897305435429/
“atmosfera mórbida e sinistra” – Lucifer Rising Magazine:
https://luciferrisingmag.com.br/morthur-between-the-existenceand-the-end/
“Honrando a Tradição do Metal Extremo Gaúcho” – Road To
Metal: http://www.roadtometal.com.br/2019/04/morthurhonrando-tradicao-do-metal.html
ENTREVISTAS:

Whiplash: http://whiplash.net/materias/news_790/245293-

morthur.html
Revista Collapse Underground:
http://issuu.com/collapseundergroundart/docs/collapse_undergr
ound_art_edi____o_0_e5e9faae5643cc?e=0/13654555
Sangue Frio Produções:
http://www.sanguefrioproducoes.com/n/74
Scumzine (Colômbia):
http://scumzinemag.blogspot.com.br/2015/09/morthurinterview-in-english-and.html
Comando Noise: https://www.mixcloud.com/jos%C3%A9eduardo-brondi/42o-comando-noise-26112017/
Chama do Metal:
http://www.chamadometal.com/2018/05/morthur-sempretentamos-soar-o-mais.html
Rock Gaúcho: https://www.rockgaucho.com.br/entrevista-coma-banda-morthur/
MATÉRIAS ESPECIAIS:

Confira agora o lyric vídeo de Immortals:
http://www.sanguefrioproducoes.com/n/160
Nova música “Immortals” é disponibilizada para download:
http://www.sanguefrioproducoes.com/n/167
Confira agora o lyric vídeo de “Demonized”:
http://www.sanguefrioproducoes.com/n/411
Presente na Coletânea Daily Metal Vol. 01:
http://www.sanguefrioproducoes.com/n/288
Presente na coletânea Cangaço Radio Rock Vol.2:
http://www.sanguefrioproducoes.com/n/263
Em teaser, banda divulga tracklist de “Between the Existence
and the End”, confira!:
http://www.sanguefrioproducoes.com/n/906
MORTHUR: Saiba onde encontrar o debut álbum “Between the
Existence And The End”:
http://www.sanguefrioproducoes.com/n/1031

TODAS AS MATÉRIAS:

Acesse o link: http://www.sanguefrioproducoes.com/busca?
q=Morthur

