PERSDOSSIER

Parte de mi
Zijn eigen weg banen en tegelijkertijd verbonden blijven
met zijn roots, dat is wat de Belgisch-Peruviaanse artiest
David Méndez Yépez drijft om zijn pen en gitaar ter hand te
nemen. Voor de opname van zijn nieuwe videoclip Parte de
mí keert David terug naar Caraz, het geboortedorp van zijn
familie.
Aan het einde van de jaren 80 staken de ouders van David de
oceaan om een doctoraatsstudie te voeren in België. Maar in de
tussentijd verslechtert de situatie van Perú op dramatische wijze. De
progressieve democraten worden volledig omsingeld door het
kruisvuur van het terrorisme en de dictatuur. Isabel Yépez en Victor
Méndez zien het studieverblijf veranderen in een ballingschap. “Het
was erg moeilijk voor hen om niet terug te keren naar Peru, want
deelnemen aan de democratisering van het land was hun droom. De
Latijns-Amerikaanse muziek, alomtegenwoordig in het ouderlijk
huis, verzachtte enigzins deze beproeving. Dat is net de reden
waarom ik zin kreeg om liedjes te schrijven”, vertelt David. Parte de
mí getuigt van zijn persoonlijke wil om opnieuw een band te
creëren met Peru, ontdaan van nostalgie.
Link naar videoclip : https://youtu.be/AThkzZEzhmI

Op enkele kilometers van het Parónmeer, een prachtig
wateroppervlak in het hart van het Andesgebergte ligt het dorpje
Caraz. “El tío César”, de oudoom van David, die aan het einde van de
videoclip te zien is, woont er nog steeds.
Terugkeren naar Caraz is het herbeleven van de onvergetelijke reis die
hij in een minibus maakte door het Andesgebergte samen met zijn
vader, die in 2014 overleed. De kans om enkele keren op te treden in
Peruviaanse scholen, maar ook om beelden, kleuren en geuren te
herontdekken die een echo zijn van de verhalen die door zijn familie
werden overgeleverd.
De videoclip werpt een licht op de diversiteit aan gezichten,
landschappen en de schoonheid van dit gemengde land. Het toont de
tederheid en de bewondering voor de veerkracht van het Peruaanse
volk.
“Deze kruising en de culturele overvloed, maar ook de strijd van het
inheemse volk voor het behoud van hun leefmilieu… Dit alles maakt
deel uit van mij.”
De video is gemaakt door het creatieve duo Stijn Van Peer en Steven
Perceval (AAP MEDIA) die o.a. al clips maakten voor Admiral Freebee
en Portland.

No, no me olvido
Que eso es parte de mí
Es mi orgullo
Yo soy tierra del sol

Neen, ik vergeet niet
Dat dit deel uitmaakt van mij

Piel color a tierra

Ik ben fier

Nariz olor a selva

Dat ik van het land van de zon kom

Latinoamérica en la mirada
Cara india

Huid in de kleur van het land

Ojitos de chinito

In mijn neus de geur van het woud

La montaña en la sonrisa

In mijn blik, Latijns-Amerika
Inheems gezicht
Kleine spleetoogjes
In mijn glimlach, de bergen

Chicos y Mendez treedt op 5 september 2021 op in de Ancienne Belgique en deelt de affiche met de beroemde Braziliaanse zangeres Flavia Coelho. Het belooft
een avond te worden vol kleur met twee optredens voor de prijs van één om de hereniging met Flavia Coelho te vieren na de samenwerking voor het nummer
“Reggaetón feminista”.
www.abconcerts.be/fr/agenda/new-date-flavia-coelho-chicos-y-mendez/

BIOGRAfIE
Vanaf zijn 12 jaar neemt David Méndez Yépez zijn gitaar ter hand om zijn
Peruviaanse origine en zijn Belgische geboorteland te bezingen. Zijn liedjes
roepen plezier, verdriet en onzekerheid op en trekken alle zekerheden die
aan het leven vasthangen in twijfel…
David mag dan wel de auteur van de teksten zijn, maar het is Thibault Quinet,
alias “Tito”, gitarist en pianist van de groep, die de nummers samen met hem
componeert. De twee vrienden laten zich op het podium omringen door
verschillende muzikanten om hun musicale aanbod nog verder uit te
breiden: Nicolas Scalliet (drums), François Cappelle (basgitaar) en Sam
Versweyveld (trompet).
Chicos y Mendez creërt een “latin alternative” sound. In navolging van zijn
zanger dompelt de groep zich onder in de Latijns-Amerikaanse geest om hun
eigen muzikale weg te betreden. De muziek van Chicos y Mendez stelt zich
open voor de wereld en voor hedendaagse invloeden. Hun muziek gaat van
urban, pop en rock tot reggae en de teksten schakelen vaak over van Spaans
naar Frans.
De laatste jaren heeft de groep een groot aantal concerten gegeven in België
en in het buitenland (Frankrijk, Spanje, Duitsland, Nederland en Luxemburg)
waarbij ze indrukwekkende podia mochten betreden, waaronder het Place de
la République (Parijs), l’Ancienne Belgique, de Botanique, het Place des
Palais et Couleur Café (Brussel), les Francofolies de Spa, het festival Polé Polé
(de Gentse feesten), Esperanzah! (Floreffe), le Reflektor (Luik), Les Solidarités
(Namen) of zelfs Sfinks Mixed (Antwerpen).

ESENCIAS
Het nummer Parte de mí is een van de tien titels van het album Esencias,
verschenen voor de sanitaire crisis.
Esencias wil hulde brengen aan de veelzijdigheid van het bestaan en aan de
veelheid aan entiteiten. Het album bezingt de ontelbare manieren van het zijn en
het ontmoeten van de poëzie van anderen.
Link naar het persdossier

PERS
“Het album Esencias is een genot, een klein wonder!” David Courier, BX1
“Een universum om te ontdekken, zonnig en met veel diepgang. Wees snel!”
Serge Jonckers, Bel RTL
“Esencias, een kleurrijke ode aan het broederschap.” François Brabant, Imagine
“Poëzie en engagement, dat is wat we terugvinden in de muziek van Chicos y
Mendez.” Cédric-Jean Busine, RTBF
“David Méndez Yépez slaagt erin zijn publiek mee te nemen naar zijn
geboorteland Peru en bezingt zijn meerdere identiteiten con brio” Valentin
Dauchot, La Libre Belgique
Eén van de weinige juweeltjes van de Latino muziek die ons land heeft, en het is
goud waard. Intelligente teksten op aanstekelijke ritmes: een onweerstaanbare
mix!” Couleur Café Festival

Album
www.bit.ly/Album_Esencias
Schrijven en samenstelling: David Méndez Yépez & Thibault Quinet
Muzikale productie: Greg Chainis & Benoît Tempels
Mixing: Benoît Tempels
Mastering: Rudy Coclet
Fysieke distributie: Xango Musix
Digitale distributie: Believe

LIVE
www.bit.ly/Chicos_Live

LINKs
www.chicosymendez.com
www.facebook.com/chicosymendez
www.instagram.com/chicosymendez
www.youtube.com/chicosymendez

CONTACT
Viviane Vandeninden - Persverantwoordelijke
+32 472 31 55 37 // viviane.vandeninden@klach.be
Marc Smeesters - Manager
+32 476 88 23 24 // marc@intersection.be

