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Trupa Sedativ anunță lansarea unui dublu album de excepție:  

”Chaotic” / ”Narcotic” 

 

Albumele ”Chaotic” și ”Narcotic” au fost lansate în octombrie, 2020 și reprezintă debutul 
trupei Sedativ pe piața muzicală internațională. Muzica cuprinsă în acest dublu album este 
parte a genului electronic și ca reper se încadrează între coordonatele genurilor muzicale 
abordate de către trupe precum: The Prodigy, Crystal Method sau Massive Attack. 

Materialul poate fi accesat pe platformele de distribuție internaționale precum Spotify, Tidal 
sau iTunes. Împreună cu dublul album, a fost lansat și videoclipul piesei ”Mad”, extras de pe 
albumul ”Narcotic”, disponibil pe Youtube. 

”Chaotic” și ”Narcotic”, au fost mixate și masterizate de către Sedativ împreună cu ingineri de 
sunet de renume precum Neil McLellan (The Prodigy), Miles Showel (Underworld, Disclosure, 
Faithless), Chris Bolster (Foo Fighters, Maroon 5) și Jon Burton (The Prodigy). Penetrant și bine 
echilibrat în ceea ce privește presiunea basului, acest dublu album este construit pentru scena 
live, aducând sunetul și energia  trupei în mijlocul mulțimilor. 

SEDATIV s-a format pe 10 aprilie 2004 în Ploiești și a început, abordând stilul alternativ 
etno rock, urmând un  traseu care s-a concretizat prin aproximativ 60 de apariții live 

Trupa SEDATIV este ceea ce marea majoritate ar denumi simplu, altfel. Datorită stilului 
muzicii pe care o compune și a modului de abordare a prestației live, SEDATIV se situează pe 
un segment de nișă foarte greu de definit din punct de vedere al genului muzical. În mare 
parte trupa punctează în zona de electronic / syntrock autodefinind ca gen: electrofusion.  

După o pauză de aproximativ 10 ani SEDATIV revine în 2016 cu inflexiuni de rock 
alternativ, elemente de hip-hop, drum’n bass, trip-hop și break beat, cu o rețetă de sound 
unică în Romania. 

 

SEDATIV este: 

LETHAL X – voce 

WEISSMAN – Bass 

WRAY – synths 

XJ MAGA – tobe 

 

 

http://www.sedativ.ro/stream
http://www.sedativ.ro/stream
https://youtu.be/x7ckW6gmGRM

