MARVA VON THEO | Bio
Oι Marva Von Theo είναι ένα dark electropop, synthwave duo, που σχηματίστηκε το 2016
από την τραγουδίστρια-τραγουδοποιό Μάρβα Βούλγαρη και τον συνθέτη-παραγωγό Τεό
Φοινίδη. To Debut Album τους “Dream within a Dream” κυκλοφόρησε ως ανεξάρτητη
παραγωγή στις αρχές του 2018, έχοντας αποσπάσει πολύ θετικές κριτικές τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό (Διαβάστε εδώ). Tον Απρίλιο του 2019, ο δίσκος πρόκειται να
κυκλοφορήσει και σε μορφή βινυλίου, από την Shades of Sound /Wave Records με διανομή
από τις Audioglobe και Nova MD.
Οι MVT έχουν στο ενεργητικό τους αρκετές συναυλίες σε Αθηναϊκές σκηνές σε συνεργασία
με καλλιτέχνες, όπως M.A.T.E, MENTA, Dance with Invisible Partners, Πικαπ, Sma Rag Da κα,
αλλά και ως opening act, όπως πχ στους Motorama, στην Molly Nillson κα.Το Νοέμβριο του
2018 εμφανίστηκαν στο Linecheck Festival στο Μιλάνο, στα πλαίσια του Milano Music
Week, δίπλα σε ονόματα όπως Onra, Lotic, Motta, AINÉ, Federico Albanese, Andrea Belfi
κ.α., όντας μία εκ των τριών ελληνικών συμμετοχών που έχουν επιλεγεί από τον NIMPE
(Νetwork for the Internationalization of Music Producers in Europe).
Στα 12 τραγούδια του Debut Album τους είναι εμφανής η προσήλωσή τους στον
ηλεκτρονικό ήχο, ο οποίος πλαισιώνεται από ένα πλήθος επιρροών από την μουσική των
80’s μέχρι σήμερα, διατηρώντας όμως ένα αυστηρά προσωπικό ύφος, απαλλαγμένο από
οποιαδήποτε κατηγοριοποίηση. Στην μουσική τους συνηχούν Darkwave ηχοχρώματα, Jazz
αρμονίες, Rock και Dance ρυθμικά μοτίβα που ωριμάζουν σε κάτι ατμοσφαιρικό και
μελαγχολικά ρομαντικό. Τα φωνητικά συνυφαίνουν το ηλεκτρονικό πέπλο
με Soul, Triphop και Pop αναφορές διατηρώντας μία εσωτερική ένταση που άλλοτε
σαγηνεύει και αποπλανεί τον ακροατή και άλλοτε τον οδηγεί σε ένα συναισθηματικό,
μελαγχολικό ταξίδι μέσα στις προσωπικές ιστορίες που κρύβουν οι στίχοι.
Αυτή την περίοδο, οι MVT ηχογραφούν κομμάτια για τον δεύτερο τους δίσκο ο οποίος
αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2019.

LINKS
Facebook | Instagram | Youtube | Soundcloud | Spotify | Bandcamp
Official Website: www.marvavontheo.com

