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   Track Listing: 

01. Horchata  

02. White Sky 

03. Holiday 

04. California English 

05. Taxi Cab 

06. Run 

07. Cousins 

08. Giving Up The Gun 

09. Diplomat‟s Son 

10. I Think UR A Contra 

Contra, que chegou ao Brasil pelo selo 

carioca Lab 344, estreou em 1º lugar na 

lista dos discos mais vendidos, segundo a 

revista Billboard, e foi indicado ao 

Grammy 2011 de melhor álbum 

alternativo. 

 

Segundo álbum do Vampire Weekend,-

aclamada banda nova-iorquina de indie 

rock formada em 2006 por Ezra Koenig 

(vocais, guitarra), Rostam Batmanglij 

(teclados, guitarra, vocais),  Chris Tomson 

(bateria) e Chris Baio (baixo), e eleita 

banda revelação pela revista Spin –, 

Contra foi produzido pelo tecladista 

Rostam, e mantém a receita de seu álbum 

de estréia, inserindo elementos de música 

africana em seu cardápio sonoro. 

 

O clipe da música “Giving Up The Gun” 

vem recheado de convidados especiais, 

como os „queridinhos‟ Jake Gyllenhaal e 

Joe Jonas (aka Jonas Brothers); Lil Jon, RZA 

e o duo Daft Punk. 

 

Contra já ultrapassou a marca de 500 mil 

cópias vendidas, nos EUA e Reino Unido e 

figurou nas principais listas de melhores 

discos de 2010. 

 

A banda fez shows lotados no Brasil no 

início de 2011 (29/01 – Mecca Festival RS,           

01/02 – Via Funchal SP, 03/02 – Circo 

Voador RJ). 

 
“Contra irá figurar entre um monte de 

coisas nas rádios, como o sol entre as 

nuvens.” (Q Magazine) 

 

 

“…provavelmente serão as músicas mais 

tocadas e mais alegres deste ano.” 

(The Guardian) 

 

 “Sua música equilibra com rara elegância 

o desejo de observar com a vontade de 

se enturmar.” (Los Angeles Times) 

 

“No segundo álbum, os jovens não 

decepcionam.” (Paste Magazine) 

 

“um mash-up de estilos musicais e jogos de 

palavras carregados de emoção.”  

(Billboard Magazine) 

 

 “Contra é o som de uma banda que nos 

leva a extremos gratificantes.” (Mojo) 

 

 “Se Vampire Weekend fosse Rushmore, 

Contra seria Royal Tenembaums: 

inteligente, confiante e em geral 

estupendo.” (Rolling Stone) 

 

“Confiante, belo e cuidadosamente 

contrário, é um álbum de uma banda em 

completa sintonia.” (Uncut) 

 

 

 

 

  

 
artista: Vampire Weekend  

álbum: Contra 

preço médio: R$ 24,90  

selo: Lab 344 (Microservice) 
 (sob licença de XL Recordings) 


