RECORD LABEL & BOOKING AGENCY
Goth . Metal . Darkwave

Kindred Spirits: No Room For Laughter
Kindred Spirits släpper ett debutalbum fyllt av medryckande och kraftfull svartrock. En blandning av distade
gitarrer och synthbaserade upptåg skapar deras karakteristiska gothsound. “No Room For Laughter”
framhäver det mångfacetterade och energiska sound som har gjort Kindred Spirits till ett etablerat,
framgångsrikt och uppskattat band inom den svenska svartrocksscenen. Bandet har även haft framgångsrika
spelningar i såväl Skandinavien som i Storbritannien.
I motsats till debutalbumets något dystra titel, uppfyller både låtarna och bandet de krav på både humor och
sarkasm, samt den inom svartrocken så sällsynta självdistansen, som idag krävs för att ge ut ett slagkraftigt
svartrocksalbum.
Kindred Spirits bildades 1996 och har sedan 1998 haft sina nuvarande bandmedlemmar. Bandet har genom
åren växt till att bli en tajt och erfaren enhet och klarar sig, som så många etablerade band inom
svartrocksgenren, bra live med programmerade trummor och synthar. Under hösten och vintern kommer
bandet att göra reklam för debutalbumet genom spelningar och andra publika framträdanden.
“No Room For Laughter” innehåller 14 låtar, varav två är cover-versioner (“Save My Soul” av Red Lorry
Yellow Lorry och “Vision Thing” av The Sisters of Mercy), som tillsammans utgör ett veritabelt smörgåsbord
av tunga rockgitarrer, vackra gothslingor och sprudlande energi. “Smitten [PornoPoP]” och “Lost Souls” är låtar
som fungerar utmärkt på dansgolvet. “Shadows”, “Now” och “Fallen” är starka låtar som lämpar sig ypperligt
att spelas i radio.
Med på albumet finns även ett videospår av låten “Coming”, från bandets spelning på festivalen Dark City
2004 i Edinburgh. Videon har filmats och producerats av London-baserade Alternative Perspective.
Bandmedlemmar:
Peter Arvidsson ........................................ Sång
Tommy Nilsson........................................ Gitarr
Shadow....................................................... Gitarr
Jeanette Andersson .................................. Bas
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