
Neal Schon continua sua jornada com o lançamento do álbum The Calling 

-- Em estilo Rock Star, Neal Schon celebra o marco de seu noivado com Michaele Salahi, a 

estrela do programa Real Housewives, com o lançamento do seu sétimo álbum solo 

WASHINGTON, 22 de outubro de 2012 /PRNewswire/ -- Desviando-se de seu principal 

trabalho como guitarrista líder da famosa banda de rock Journey, o multi-talentoso Neal 

Schon deu os toques finais ao seu mais recente álbum solo, The Calling – que será lançado pela 

Frontiers Records MUNDIALMENTE na segunda-feira, 22 de outubro de 2012. 

Para assistir ao material em multimídia associado com este comunicado para a imprensa, visite o 

endereço: http://www.multivu.com/mnr/58458-neal-schon-solo-album-the-calling-engagement-

michaele-salahi 

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20121022/MM95571) 

Produzido por Schon, The Calling o apresenta em todas as guitarras e no baixo e reúne 

novamente Schon com seu ex-companheiro da banda Journey, Steve Smith, que empresta seus 

virtuosos talentos na bateria em todas as 12 faixas do novo álbum e o convidado especial, 

ganhador do prêmio GRAMMY, Jan Hammer (Jeff Beck, Mahavishnu Orchestra), gravou solos 

em um sintetizador Moog para duas faixas - Fifty Six e Tumbleweeds. Igor Len, um talentoso 

compositor de música clássica, jazz e de cinema que colaborou anteriormente com Schon, está 

presente no piano acústico em todo o álbum The Calling. 

Gravado no famoso Fantasy Studios em Berkerley durante um intervalo do lotado programa da 

turnê da banda Journey, Neal gravou o álbum completamente desde o início em apenas quatro 

dias. Neal novamente se reuniu com Dan Barnett (Journey: Live In Manila) para produzir o 

vídeo para o primeiro single e faixa título do álbum The Calling, filmado totalmente em São 

Francisco e no Condado de Marin. O vídeo em versão longa já está disponível no iTunes. 

Schon ganhou 19 Top 40 singles e 25 discos de ouro e platina, conquistou o prestigioso prêmio 

"Legend Of Live" na premiação Billboard Touring Awards de 2011 e recebeu uma estrela na 

Calçada da Fama de Hollywood em 2005. Como único membro a gravar em todos os álbuns da 

Journey, Schon continua a liderar a banda atualmente na sua formação mais recente. 

Em demanda como um dos principais guitarristas da sua geração, Schon usa guitarras PRS 

Estoque Particular Neal Schon LTD feitas especialmente para Neal por Paul Reed Smith. 

"É um trabalho emocionante, arrojado, corajoso, inspirador e maravilhoso que parece ter sido 

feito como uma sinfonia. Compositores e guitarristas menos talentosos podem agora tirar um 

momento para chorar..." – Revista Guitar Player – EUA 

"Verdadeiramente uma sinfonia de seis cordas!" – Revista ROCK iKON   – Reino Unido  
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"The Calling possui uma série de peças instrumentais mistas muito bem compostas, 

executadas e produzidas com muita habilidade, as quais Schon adornou com seu trabalho de 

líder". – Metal Discovery – Reino Unido 
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