
(English) 
 
Nofreno is a heavy rock four member band with progressive, metal, punk and stoner influences 
from Nicosia, Cyprus created in 2018. They are characterised by their explosive performances 
and their raw, tight and constantly evolving hardcore sound. Since day one, Nofreno has been 
composing music that leads to a great number of ideas for their upcoming original music.  
 
Their debut EP, “Diskos Protos”, was released in February 2019, through MU Records Studio 
(CY) and it has been characterised as a “remodeling of the 80s greek rock sound”. Their lyrics 
are written in Greek as they believe that there is a gap in the local music scene, whilst not ruling 
out the possibility of English lyrics as they want their music to be heard by a wider audience. In 
March 2020 they released their single “Anoiksi” which is part of their upcoming second album 
that will be recorded and released by December 2020.  
 
The band consists of Dimitris Mylis (Vocals/Guitar), Charalampos Charalampous (Guitar), 
Constantinos Hadjigeorgiou (Bass) and Fragkiskos Petrides (Drums).  
 
(Ελληνικά) 
 
Οι Nofreno είναι ένα heavy rock τετραμελές συγκρότημα από τη Λευκωσία με progressive, metal, 
punk και stoner επιρροές που δημιουργήθηκαν το 2018. Χαρακτηρίζονται τόσο από τις 
εκρηκτικές τους εμφανίσεις όσο και από τον ακατέργαστο και συνεχώς εξελισσόμενο σκληρό 
τους ήχο. Από τη πρώτη μέρα της δημιουργίας τους οι Nofreno συνθέτουν μουσική με σκοπό τη 
συλλογή ιδεών για τις επερχόμενες μουσικές τους δουλειές.  
 
Το πρώτο τους EP “Δίσκος Πρώτος” κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 2019 από την MU 
Records Studio (CY) και έχει χαρακτηριστεί ως “αναδιαμόρφωση του ελληνικού ροκ ήχου της 
εποχής του 80”. Οι στίχοι τους είναι γραμμένοι στα ελληνικά καθώς πιστεύουν ότι υπάρχει ένα 
κενό στη τοπική μουσική σκηνή του είδους τους, ενώ δεν αποκλείουν τη συγγραφή αγγλικών 
στίχων καθώς θέλουν να ακουστεί η μουσική τους και όσα έχουν να πουν και από ένα ευρύτερο 
κοινό. Το Μάρτιο του 2020 κυκλοφόρησαν το single τους “Άνοιξη” που αποτελεί μέρος του 
επερχόμενου δεύτερου άλμπουμ τους που θα ηχογραφηθεί και θα κυκλοφορήσει μέχρι το 
Δεκέμβριο του 2020. 
 
Οι Nofreno αποτελούνται από τους Δημήτρης Μύλης (Φωνή/Κιθάρα), Χαράλαμπος 
Χαραλάμπους (Κιθάρα), Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου (Μπάσο) και Φραγκίσκος Πετρίδης 
(Ντραμς). 
 
Official Website: 
https://www.nofreno.com/ 
 
Official Facebook Page: 
https://www.facebook.com/nofrenoband/ 
 
Bandcamp: 
https://nofreno.bandcamp.com/releases 
 
Youtube Channel:  

https://www.nofreno.com/
https://www.facebook.com/nofrenoband/
https://nofreno.bandcamp.com/releases


https://www.youtube.com/channel/UC2Ep6RoBX-EPkNVdPWXZUtA 

https://www.youtube.com/channel/UC2Ep6RoBX-EPkNVdPWXZUtA

