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Ribozyme - Argute (vinyl)
“Vær tro mot deg selv”, skrev Shakespeare, og siden slutten av 90-tallet har Ribozyme hatt
dette som en rød tråd i sitt virke, også med sin siste utgivelse. Det kommende albumet
«Argute» er en kløktig tolkning av hardrocksjangeren som setter bandets signaturharmonier
og vokal i stil med tidens ånd, fire år etter utgivelsen av kritikerroste «Grinding Tune».
Metamorfosen er ytterligere forsterket av at Thomas Lønnheim nå er et fast medlem, noe
som gir en ekstra dimensjon til den skapende sfæren som til nå har vært Kjartan Ericsson,
Cato Olaisen og Lord Bård.
Ribozyme har alltid vært drevet av endring og utvikling, og «Argute» markerer et veivalg
hvor de mer drømmende og atmosfæriske elementene viker til fordel for en mer kontant og
direkte stil. Likevel er bandets lyriske varemerke i fortsatt i førersetet – abstrakte fragmenter
av situasjoner og følelser i hele spekteret fra vrede til håp, noe som historien har vist lar seg overføre sømløst til deres
frenetiske liveshow.
Som alltid er albumet innspilt i eget studio, noe som underbygger den autentisiteten fans har lært å verdsette fra tidligere
utgivelser. Produksjonen signert Lord Bård og miksen av Dag Erik Nygaard (Blood Command, Ondt Blod etc.) ikler sangene
et mer massivt lydbilde som står til bandet – dødsens alvor, men med en leken tone i bunn. «Argute» er den logiske
summen av et band som har brukt nærmest to tiår på å redefinere seg selv men likevel forblir umiskjennelige. Dette er
Ribozyme på sitt mest uforskammede, og det er sannsynligvis også bandet mest tilgjengelige utgivelse så langt

Kat.nr: INDIE231LP EAN 7072805000151 PPD 130,- Label: Indie Recordings
For promo kontakt: kjersti@indierecordings.no

FORHÅNDSORDRE 15.02.2019
Diabolical - Eclipse (cd+lp+lpl)
Mer enn tjue år etter at de ble dannet i Nord-Sverige, er det nyskapende death metal-bandet
Diabolical, mer vitale enn noensinne, med albumet "Eclipse". Platen et konseptalbum som
reflekterer over den mørke siden av menneskesinnet og tvinger lytteren til å utforske sin
egne diabolske sider. Albumet er en tour de force av musikalsk og estetisk kompleksitet
som danner et tett lydlandskap, og er musikalsk håndverk svært få moderne metal-band kan
matche. Gjennom ni sanger viser albumet "Eclipse" at Diabolocal er et modent og sofistikert
band i stadig utvikling mot nye høyder.

Kat.nr: INDIE226CD | EAN: 7072805000168 | CD digipack | PPD 85,Kat.Nr: INDIE226LP | EAN: 7072805000007 | Gatefold svart vinyl m. booklet | PPD 140,Kat.Nr: INDIE226LPL | EAN: 7072805000014 | Gatefold rød vinyl ltd edition m. booklet | PPD 160,- Label:Indie Recordings
For promo kontakt: kjersti@indierecordings.no

FORHÅNDSORDRE 08.03.2019
Blomst - Blomst IL (vinyl)
BLOMST slipper sitt andre album “Blomst IL” på selveste kvinnedagen 8.mars 2019 via
Name Music!
«Blomst IL» er en rett-fra-levra statusoppdatering fra midten av 20-åra som flere vil kjenne
seg igjen i. Låtene er levert med en stor dose garasjepunk-energi og dønn ærlige tekster på
norsk, fremført av et band som «griper tak i deg fra første riff» og med «en av Norges beste
rockevokalister» bak mikrofonen. Med andre ord: fremtiden av norsk rock er i de beste
hender med band som Blomst.
Velkommen til «Blomst IL», garagepunkbandet Blomst sitt nye album. I Blomst IL stilles
ingen krav til talent, da sporten er selve livet og ingen er helt klar over hva som er reglene. Vi vet ikke hvordan, men med en
god lagånd har vi tro på seier. Det oppfordres til offensivt spill mot normer og regler som forsøker å holde oss tilbake. Vi har
hatt en dårlig sesong, men sammen er vi sterke. Det er på tide å reise seg fra benken, bli med på laget, og vinn ditt livs
største kamp!
Trondheimsbandet, som ble Osloband, leverer en ekte statusoppdatering fra midten av 20-årene. Tekstene tar tak i temaer
som kroppspress, kjærlighet, flinke piker og sorg. Ida Dorthea Horpestad, og resten av Blomst byr på et unikt og ærlig
innblikk i hva som foregår bak smilet til en ung voksen. «Teppet falt da jeg traff midten av 20-åra. Det er så mye penger og
makt å hente på å overbevise andre om at de ikke er nok. Det provoserer meg sterkt. Vi skjuler oss bak et glansbilde av et
plaster. Her er det bare å rive av, og la det stå til».- Ida Dorthea Horpestad
Albumet er spilt inn i Taakeheimen studio i Oslo, med Morten Øby.
BLOMST er: Ida Dorthea Horpestad, Lasse Febakke, Christopher Robin Omdahl, Teodor Andersen
Kat nr: NAME015LP EAN: 7072805000175 PPD: 130,- Label: Name Music
For promo kontakt: kjersti@indierecordings.no
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REMINDERS UKE 6 2019
Gribbene - Megomani (cd+lp+lpl)
«Rockenorge har fortsatt bruk for Gribbene. De spiller kompromissløs
rock’n’roll med attitude, og de gjør det med stil. Bandet har dessuten funnet
sin lydbølge, og det er jo bare helt jævla suverent»www.thewilhelmsens.com
««Megomani» har fortsatt mye av de samme punkelementene som debuten. På
oppfølgeren er det derimot langt mer variasjon og bredde, samtidig som det høye
tempoet og tette drivet består Det er ikke noe å vente på, skru volumet til «Brutal»
og rock helga inn med Gribbene!» www.disharmoni.no 9/10
«Det er som sagt en finfin utvikling for Gribbene siden debuten og fortsetter dette
videre blir det meget moro å følge bandet videre» Norway Rock 4,5/6
Konserter (flere datoer kommer); 26.01 Sjøboden, Mandal, 08.02 Vaterland Oslo (Releasekonsert)

Kat.nr VOW241CD EAN 7035531002410 PPD 82,Kat.nr VOW241LP EAN 7035538890857 PPD 130,Kat.nr: VOW241LPL EAN 7035538891253 (ltd edition orange vinyl) Utsolgt

Label: Voices of Wonder

For promo kontakt: petter@vme.no

Minor Majority – Napkin Poetry (cd+vinyl)
“Suveren comebackplate fra Minor Majority. Napkin Poetry, bandets sjette
langspiller, er helt på høyde med alt de har gjort tidligere, og kanskje er den
til og med deres beste» - erikvalebrokk.no
«Betryggende comeback. Minor Majority bekrefter at de er et av det nye
århundrets fineste norske band» - Geir Rakvaag, Dagsavisen
«Tilbake med kanskje sin aller best utgivelse» - Arvid Skancke-Knutsen,
Klassekampen

Kat.Nr: VOW242CD EAN 7035531002424 PPD 82,Kat.nr: VOW242LP EAN 7035538890895 PPD 190,- (Gatefold 2 x LP m. booklet) Label: Voices of Wonder
For promo kontakt: petter@vme.no
MINOR MAJORITY KONSERTER
17.01 Skien-Lundetangen 19.01 Oslo-Rockefeller 24.01 Stavanger-Tou Scene 25.01 Haugesund-Høvleriet, 26.01 BergenOle Bull Scene 06.02 Drammen-Drammens teater 08.02 Sarpsborg-Sapsborg Scene 09.02 Nøtterøy-Nøtterøy Kulturhus
22.02 Horten-Glassmagasinet 23.02 Kristiansand-Kick 07.03 Hamar-Festiviteten 08.03 Trondheim-Byscenen 09.03
Ålesund-Terminalen 21.03 Tromsø-Driv 22.03 Narvik –Vinterfestuka 23.03 Bodø-Sinus 06.04 Asker–Asker Kulturhus 07.04
Lillestrøm-Lillestrøm Kultursenter
(På konsertene i Stavanger, Haugesund, Bergen, Drammen, Nøtterøy og Kristiansand er Anne Marie Almedal med som
gjesteartist. Aktuelt album Lightshadow i4718012CD PPD 82,-, i4718012LP PPD135,-)
HUSK OGSÅ MINOR MAJORITY KATALOGUTGIVELSER:
Candy Store 1744528/ VOW235LP 602517445284/ 7035531002356
PPD 82,- (2CD) / PPD 294,Either Way I Think You Know MMR003CD /BDSHOPLP006 7044176060034 /7035538891151 PPD 49,50 /140,- (2LP)
If I Told You, You Were Beautiful BDR023CD/BDRLP023 7070477000233/7035538891175 PPD 49,50 120,- (1LP)
Reasons To Hang Around BDR061CD/MMRLP01 7070477006129/ 7035538891168 PPD 49,50/140,- (2LP)
Up For You And I BDR041CD 7070477004125 PPD 49,50
Walking Home From Nicole`s BDR012CD/BDR012 7070477000028/7035538891182 PPD 49,50/120,- (1LP)
PÅL ANGELSKÅR:
Follow Me VOW174CD/ VOW174LP 7035538888502/7035538888518 PPD 49,50 / 103,The Cellar Door Was Open VOW200CD/VOW200LP
7035531002004 /7035538889820 PPD 49,50 / 120,-

For promo kontakt: petter@vme.no

BISÅN - Became Mountain (vinyl)
BISÅN er nytt norsk band i klassisk rocktrio-format som lager rocka, fengende popsanger.
Selv om dette er albumdebuten har BISÅN allerede spilt et stort antall konserter, og det
planlegges selvsagt også en omfattende turné rundt albumslipp og utover våren og
sommeren.
Se live-video “Are You Gonna Make Me Happy” her:
https://www.youtube.com/watch?v=2JhXFoLnDU8
UKENS ALBUM HOS NPS MUSIC:
https://npsmusic.no/sterk-albumdebut-av-husbandet-bisan/
RELEASEKONSERT UHØRT, OSLO 6.FEBRUAR.
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