WHAT HAPPENED TO THE REASON
FOR SCREAMING RECORDS
præsenterer stolt:

Muligvis den tåbeligste pladeselskabsidé i nyere tid – at
søsætte et nyt label med første udgivelse værende en 10”
vinyl bestående af 8 danske undergrundbands, der alle laver
en coverudgave af det samme nummer. Tilmed et
originalnummer ingen kender...
Ikke desto mindre har det været magtpåliggende for det nystartede
vinylselskab, WHAT HAPPENED TO THE REASON FOR SCREAMING
RECORDS, at positionere sig fra start. At gøre det uventede, bringe faren og
potensen tilbage i en stagnerende industri og stadig bevare et tårnhøjt
kvalitetsniveau.
Selve idéen til denne aktuelle udgivelse udsprang i starten af året, da der
herskede bred enighed om at nummeret ”Heatseeker” med det hollandske
punk rock ’n’ roll band PETER PAN SPEEDROCK meget vel kunne
betegnes som ét historiens bedste. Faktisk så gennemført genialt i sin
enkelthed og struktur, at det øjeblikkeligt stimulerede hele 2 ganske
barnagtige tanker, som hør og bør slippes, men ikke blev det.
Hvem, som vel at mærke har alderen til det, har ikke på et tidspunkt haft et
Maxell XLII kassettebånd med det samme nummer på hele side 1? Senere
kom auto-reverse og man kunne have sit andet yndlingsnummer på side 2! Vi
har været der og skammer os ikke.
Dén tanke har vi taget endnu et barneskridt videre og forestillet os hvordan
nummeret ville lyde i forskellige udgaver. Det krævede ingen nævneværdig
fantasi og projektet, line-uppen af bands, cover artworket, navnet og ikke
mindst pladeselskabet var født – på 4 timer en kold eftermiddag d. 10 januar.
Samlingen af de 8 danske bands er nøje tilpasset hvad vi mener giver den
mest diverse oplevelse af at høre det samme nummer gentagende gange, men
er samtidig et udtryk for hvor vi mener en stor del af den danske kreativitet
ligger gemt. Det tekniske dødsmetal vidunder KOLDBORN, det ultra
kreative og ukonforme THE PSYKE PROJECT, pop-punk maskinen THE
20BELOWS, Danmarks nye death ’n’ roll projekt PARASIGHT, hardcore
par excellence LAST MILE, horror/sci-fi punk drevne THE
HITCHCOCKS, de danseelskende ska/rocksteady stjernefrø BABYLOVE &
THE VAN DANGOS og projektet mellem indie poppens fineste eksponenter
I Am Bones og Beta Satan, nemlig I AM SATAN, er de 8 bands, der hver
giver deres ’take’ på hvordan verdens bedste nummer, ”Heatseeker” skal
skæres.
Sådan! Det er nærværende projekt kort fortalt og med garanti ikke det sidste i
rækken. Den dybe tallerken opfindes ikke men hvad fanden skete der med
passionen, grunden til at råbe og skrige og lysten til at tage en chance?
Denne HEATSEEKER compilation er et spadestik i den oversete grøft – nyd
det!
TRIVIA / FACTS:
•
•
•
•
•
•

•

HEATSEEKER er mastered af Jacob Bredahl (Last Mile, ex-Hatesphere) i
Smart ‘N’ Hard.
JOHNNY HAVEN fra det Danish Metal Awards vindende band The
Burning gæsteoptræder på KOLDBORNs nummer.
THE PSYKE PROJECT har indspillet alt live på første take.
THE HITCHCOCKS har haft besøg af As We Fight i studiet for at få et
optimalt bøllekor.
I AM SATAN består af Johannes Gammelby fra I Am Bones/Beta Satan,
Kenneth N. Andersen og Klaus Hedegaard Nielsen fra Beta Satan.
BABYLOVE & THE VAN DANGOS spillede ”Heatseeker” live på Global d.
30 maj før nummeret var indspillet.
Check www.screamingrecords.dk for yderligere opdateringer.

HEATSEEKER
(VARIOUS ARTISTS)
Format:
10” vinyl
Katalognummer:
REASON-001
Udgivelse:
Lørdag d. 5 september 2009
Trackliste:
01: THE HITCHCOCKS
02: KOLDBORN
03: PARASIGHT
04: I AM SATAN
05: BABYLOVE & THE VAN DANGOS
06: LAST MILE
07: THE 20BELOWS
08: THE PSYKE PROJECT
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