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Crazy James: “Unsigned & Unspoilt Vol1” marca a passagem
de 20 anos na vida do rapper
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SHARE 20 anos. Duas décadas. Uma passagem de fase da vida. O tempo que leva para alguém se transformar em

adulto. E transformação talvez seja realmente a palavra para “Unsigned & Unspoilt Vol1”, lançado nesta

sexta-feira, dia 6 de agosto de 2021. O novo álbum de Crazy James levou 20 anos para ser produzido. Então,

o músico colocou todo o seu sentimento nesse trabalho. Dor, lágrimas, medo, amor, sucesso, contratempos e

realizações são palavras que o próprio artista usa para referenciar seu tema e suas inspirações.

O cantor, compositor e rapper começou a fazer música em 2003 e desenvolveu seu estilo com muita

personalidade e ousadia na medida, ainda que mantenha os elementos característicos do gênero, deixando

sua marca na indústria da música. Crazy James usa sua música como arma na luta pelos seus direitos, por

uma vida e um mundo melhor, mas sem deixar de lado a musicalidade e a arte. Então, ele traz um rap político,

com trap e hip-hop, trazendo a consciência, de maneira leve.

Em “Unsigned & Unspoilt Vol1”, o artista traz diversas situações que servem tanto para definir quem ele é,

quanto para ajudar a criar reflexões e conexões. “Finest Export” e a importância de se saber quem é e se

valorizar, “Cilla Black” e a luta contra a ansiedade, “That’s My Life Cuz” e a gratidão de ter a vida desejada

compartilhando com os outros o caminho das pedras, “Hitting Spots” e a celebração do amor, “Helicopter” e

o racismo, “Murmurs” e a criminalidade, gangues, drogas e desabrigados, “One King” e a real história das

ruas, “Sicka Sicko” e o tráfico de crianças feito por pessoas que estão no poder, “Reconsider” e as metáforas

geeks sobre rompimento, “Busting Busting” e o peso, ritmo, uma preparação para as lutas diárias, “Meditate”

e o poder da meditação e serenidade da mente para realizar seu potencial, “Excuse Me Miss” uma faixa leve

celebrando o encontro com sua musa em Roma.

Ouça “Unsigned & Unspoilt Vol1” no Spotify:

UNSIGNED & UNSPOILT VOL 1
Crazy James

1 FINEST EXPORT 1:42

2 CILLA BLACK 3:28

3 THAT'S MY LIFE CUZ 2:42

4 HITTING SPOTS 3:27

5 HELICOPTER 2:14

6 MURMURS 3:33

7 ONE KING 3:28

8 SICKA SICKO 2:21

9 RECONSIDER 3:39

10 BUSTING BUSTING 3:27

Mais informações:

Facebook: https://www.facebook.com/crazyjamesmusic/

Spotify: https://open.spotify.com/artist/2fa40OBLz0VzhOcnBrI8Hg?si=Lbl43ozEQW6vHlsj3BrZtQ

Soundcloud: https://soundcloud.com/crazyjamesmusic/bmo-remix-ft-crazy-james

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=kKlVHb03mWA&feature=youtu.be&autoplay=1&mute=0

Instagram: https://www.instagram.com/crazyjamesmusic
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