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Tanto & Dj Dark Illusion 

O Tanto (Κώστας Μακρινός) - μπλέκει με το Hip-Hop το 1996. Μέλος των Low Bap Group 
"Στοιχειωμένες Σκιές" από το 1998 και "Pandomima" από το 2004. Το 2008 φτιάχνει το "Path01" 
μαζί με τον Dark Illusion, και το εναλλακτικό (ηχητικά!) Project "Maurelle" μαζί με τον Κέρινο και 
τον Noid. Συμμετέχει σε διάφορα Live της Freestyle Productions από το 2001 και μετά, σε κάποιες 
ραδιοφωνικές εκπομπές με τελευταία την "Στοιχειωμένη Pandomima" στο Blasphemy.gr. 

  
Ο Dj Dark Illusion (Μανώλης Περίκος) - μπλέκει με το Hip-Hop το 2003. Dj των Low Bap Group 

"Pandomima" & "Γυάλινη Σφαίρα" από το 2005. Το 2008 φτιάχνει το "Path01" μαζί με τον Tanto, και 
συμμετέχει ως Dj στο εναλλακτικό (ηχητικά!) Project "Maurelle". Λαμβάνει μέρος σε Dj Set και Live 
της Freestyle Productions από το 2005 και μετά, ενώ διατηρεί τη ραδιοφωνική εκπομπή "Table 
Manners" στο Blasphemy Webradio.  

 
O Tanto (Κώστας Μακρινός) και ο Dj Dark Illusion (Μανώλης Περίκος) μπορεί να κατάγονται από 

τη Χίο αλλά τα ακούσματα τους προέρχονται από τη μαύρη μουσική (Soul, Jazz, Funk, Blues).  
 
Κοινή αγάπη και των δυο είναι το βινύλιο που τις περισσότερες φορές καταντάει μανία, 

ξοδεύοντας μηνιάτικα για 2-3 δωδεκάιντσα...  
 
Το path01 φτιάχτηκε το Μάρτιο του 2008 και πρόκειται για ένα Low Bap βινύλιο με διπλή 

ταυτότητα...!  
 
Στην A πλευρά του δίσκου, βρίσκονται τρία νέα κομμάτια από τον Tanto, με καταπληκτική 

μουσική και πολύ καλό στίχο. Στην Β πλευρά βρίσκονται ήχοι, φράσεις και Beat που έχει επιμεληθεί 
ο Dj Dark Illusion και αφορούν αποκλειστικά Dj's ή παραγωγούς.  

 
Μαζί με το βινύλιο, θα βρείτε και ένα DVD που περιέχει το Video Clip του κομματιού «Σε μέρη 

ξεχασμένα», καθώς και κάποια Extra για όποιον δεν έχει πικάπ να ακούσει το δίσκο.  
 
Το Video Clip επιμελήθηκε η ομάδα Post Production (Video Creation) Jog Lab joglab@arazone.eu 

και μπορείτε να το δείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.youtube.com/user/JogLab ή 
http://www.path01.com/video.html  

 
Το βινύλιο κόπηκε στην Γερμανία σε δίσκο 140 gr. (για όσους δεν γνωρίζουν σημαίνει σε καλή 

ποιότητα), σε 500 αντίτυπα. 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
Tanto & Dj Dark Illusion E-mail 
Tanto & Dj Dark Illusion Web  
Tanto & Dj Dark Illusion LowBap e-shop 
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