
 

                          PRESS RELEASE 
 

Bart&Baker apresenta “Swing Party” 
 

Uma seleção euphorisante e impertinente 
de músicas swing de ontem e de hoje, daqui e do resto do 

mundo… 
 

Saída 
Distribuído por 

  
 

“Bart&Baker apresenta Swing Party” - a capa do disco (Visual HD sobre pedido) 
 
Paris March 2010 - Bart and Baker (www.bartandbaker.com) autoproclamam-se “os mais velhos 
DJs em atividade” (quase um século à eles dois). Ja fazem5 anos que as suas noites sao dedicadas 
aos ambientes swing. Eles souberam assim conquistar um público de todas as gerações e algumas 
celebridades como Dita Von Teese, Marc Jacobs ou ainda Max Raabe. 
 
Muitos DJs tocam músicas retrô na França e no estrangeiro, mas Bart&Baker sentiu provavelmente 
a partir dos seus inícios em 2005, que existia um público aberto à uma mistura sofisticada dos 
diferentes tipos musicais “do crooning”, isto é, da grande variedade francesa, ao som dos big band 
e certamente as suas alternativas world, hip hop ou eletro-house. Eles não têm igual para 
encontrar e produzir misturas explosivas entre vozes jazz e ritmos eletrónicos. 
 
Como diz Bart&Baker, “adotamos desde os nossos inícios uma abordagem atípica ao DJ-ing 
clássico, que não hesita a propôr à públicos que nao conhecem estas músicas incursões refletidas 
no calor dos cobres das grandes orquestras de dança. Tudo isso salpicado de intervenções de 
números burlescos ou de cabaret. Os électrokids nos adotaram rapidamente e provam que a 
Internet fez cair definitivamente as barreiras musicais”. 
 
Meados de abril, o líder dos rótulos independentes franceses, WAGRAM (http://www.wagram.fr/) 
vai distribuir o primeiro duplo CD concebido et mixado integralmente pelo duo. “Bart&Baker 
apresenta SWING PARTY”, tem a forma de um duplo CD com uma embalagem de alto nivel e um 
livrete detalhado. Compreende uma seleção original e única de músicas “vintage” e “recentes” 
frequentemente editadas pela primeira vez neste tipo de suporte. O disco será distribuído na 
França, na Europa, na América do Norte, no Japão e na Austrália. 
 
 
 
 
 
 
Para obter um « sampler », ouvir os títulos, entrevistar Bart&Baker contatem: 

Emeline Barbé- Adida de Imprensa 
E-mail : swingpartypresse@gmail.com 

Celular: + 33 (0) 687 761 723 
 


