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O ano de 2012 vem consolidando o sucesso destes talentosos irmãos, no tão disputado
mercado internacional da
"E-Music"
.

LUCAS & HUGO SANCHES - Produziram recentemente o video clipe da música "Change
the world with love"
em parceria com o vocalista holandês
Jerique Allan
, lançada pelo big label europeu
BIP RECORDS
, a gravadora é responsável por vender faixas de grandes nomes da música pop como Snoop
Dogg, Akon, Chris Brown, Pitbull, Avicii, Calvin Harris, Axwell, Afrojack...

Para o segundo semestre o duo esta produzindo a faixa "Read my Lips" em parceria com a
"diva da House Music"
Terri B
, a americana é ex vocalista do lendário grupo de Dance dos anos 90 "
2 EIVISSA
".

No ano de 2010, o "debut álbum" de "House Music" dos irmãos foram indicados ao COOL
AWARDS como melhor disco nacional ao lado de Gui Boratto e Júlio Torres, além de se
manterem nos dois ultimos anos no TOP100 ELECTROMAG.

Mas todo esse reconhecimento não é a toa, no próximo ano Lucas & Hugo Sanches complet
am 10 anos no show business. Os irmãos foram responsáveis pelo "live vocal" Sanches feat
Malker (house) em parceria com o vocalista
Daniel Malker
, e pelos extintos "lives" Chemical Surf (Techno) e Plastico (Electro) onde apresentavam um
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repertório 100% autoral.

Já produziram diversos estilos de música eletrônica, Hip Hop, trilhas para desfiles, comerciais
de tv e rádio, faixas para bandas e grandes vocalistas.

Experiência de pista e estúdio não falta para eles, e como dizem alguns tops mundiais:

"Lucas & Hugo Sanches é o nome para se ficar atento na produção brasileira ".

A produção do video indiscutível, bem interessante, e as bases da Produção Musical, com boa
referencias Dançantes, lembrando "Remixes de Everything But The Girl!" e os vocais de Jeriqu
e Allan
marcantes
.

www.sanchesmusic.com

http://www.youtube.com/watch?v=JNCaPf6YDNE
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