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[Mojo]  “Prazer do início ao fim” 
 
 
O quinto disco de estúdio do Hot Chip, In Our Heads, sai no Brasil pela LAB 
344 com três faixas extras e já está sendo considerado um dos melhores 
álbuns de 2012.  
 
Em In Our Heads, o quinteto eletrônico de Londres nos mostra um som 
diferenciado e mais eclético, reunindo elementos de house, folk e pop, e 
trazendo influências de Beach Boys, Prince e Paul McCartney. Sobre o 
novo álbum, o vocalista Alexis Taylor disse: “In Our Heads foi feito 
rapidamente, com menos pressão e mais diversão – em parte pelo fato de 
que nós não estávamos receosos quanto ao nosso material – ficamos 
felizes com as músicas, e o processo de escrita fluiu bem”. 
 
Dentre as faixas do novo álbum, encontram-se “Flutes”, “Look At Where We 
Are” e “How Do You Do?”, além do single “Night and Day”, que já é hit nas 
pistas de dança. Esta edição exclusiva para o Brasil conta com três 
remixes, além das 11 faixas originais. 
 
 
 
Tracklisting: 
 
01. Motion Sickness 
02. How Do You Do? 
03. Don’t Deny Your Heart 
04. Look At Where We Are 
05. These Chains 
06. Night And Day 
07. Flutes 
08. Now There Is Nothing 
09. Ends Of The Earth 
10. Let Me Be Him 
11. Always Been Your Love 
12. Night And Day (2 Bears feat. Trim remix) 
13. Look At Where We Are (Major Lazer remix) 
14. How Do You Do? (Todd Terje remix) 
 
 
	  


