Way too real...
for wide appeal
Berlinske Sister Chain & Brother John udgives på SOPA
Det århusianske pladeselskab Sound Of Perpetual Astonishment (SOPA) udgiver i 2011 sin første
vinyludgivelse. Det bliver med den berlinske duo Sister Chain & Brother John, der allerede har begejstret
publikum ved flere danske koncerter. I marts er de på turné i Danmark.
‐ De blæste mig helt væk første gang, jeg så dem live.
Og siden da er de bare blevet bedre.
Ordene kommer fra Lars Kjær Dideriksen, manden bag
det århusianske pladeselskab Sound Of Perpetual
Astonishment (SOPA), og han er ikke i tvivl. Duoen fra
Berlin fortjener meget mere opmærksomhed.
‐ Sister Chain & Brother John har en masse af det, som
jeg savner ved mange danske bands, hvis jeg skal være
helt ærlig. De formår at skabe en fantastisk kontakt
helt i øjenhøjde med publikum og samtidig performe
røven ud af bukserne. Heldigvis har de også både de
gode melodier og gode sangtekster. Det er hele
pakken, siger musikentusiasten, der nu tager skridtet fuldt ud og stiller sig bag bandet.
Først SOPA‐LP på vej
Han er ikke alene om sin begejstring.
‐ Ved alle de koncerter, jeg har lavet med dem i Danmark, har publikum reageret voldsomt positivt. Til trods
for at de ikke kendte bandet på forhånd. Det er gået over al forventning, fortæller han.
Sister Chain & Brother John er derfor det perfekte par til at bringe SOPA til et nyt niveau i 2011. Helt
konkret ved at pladeselskabet vil lave sin første vinyludgivelse i år. Det bliver albummet ”The Androgyn
Show”, der er bandets andet album, og i et partnerskab med Dwarfhaus Records.
‐ Vi kan godt lide de andre kunstnere på SOPA. De laver alle noget forskelligt. Noget med masser af
personlighed, som ikke er det sædvanlige formulariske musik, man ellers hører mange steder. Derudover
tror Lars virkelig på vores musik og det betyder meget, siger Brother John.
Sammen med Sister Chain er han i skrivende stund ved at fundraise til det 100% analoge albums produktion
på hjemmesiden Inkubato: http://www.inkubato.com/en/projekte/4c975218e9f22 .
Koncerter i Danmark
Sister Chain & Brother John spiller i Danmark i starten af marts i Århus (d. 11.) og København (d. 12.).
Bandet har allerede over 200 koncerter i mange forskellige lande bag sig.
Mere information:
www.sopa.dk
www.sopa.dk/sisterchainbrotherjohn (presseinformation, livevideo, mp3er, fotos m.v.)
www.sopa.dk/features/019.htm (flere nye numre fra ”The Androgyn Show” spillet live)
www.amazon.co.uk/Darkness‐to‐Warm‐Your‐Heart/dp/B002GYEDXI (album‐download på Amazon)
Kontaktinfo: Lars Kjær Dideriksen, mob. 40 95 64 39, sound.of.perpetual.astonishment@gmail.com

