
”Late Nights” er på mange måder indbegrebet af THE 
20BELOWS. Melodisk, varieret, tight, charmerende og fuld 
af både håb og fortvivlelse. Men bandet har udviklet sig 
enormt på dette, deres 3. album.

Med forgængeren ”For Better Days” fra 2010 tilbød bandet 
et stærkt modnet udtryk, som blev kraftigt udfoldet i det lyriske 
univers; frustration, bitterhed og resignation var bærende temaer 
på udgivelsen. Og hvor ”For Better Days” slap tager ”Late Nights” 
fat....og tilføjer en masse ekstra lag.

Stille og roligt har THE 20BELOWS udviklet sig fra at være 
et rendyrket pop-punk band med styr på dogmatikken til et 
skelsættende alternativt punk rock band. På ”Late Nights”står det 
helt tydeligt hvor meget bandet har åbnet op; både lyrisk som 
musikalsk. Dynamikken har taget over og det klæ’r bandet helt 
utroligt godt. Hvor de 2 foregående albums har været stilrene 
og kompromisløse i deres struktur og udtryk viser dette album 
bandets fulde potentiale. En magisk variation, der lyder som det 
mest naturlige overhovedet.

Sangene kredser om angst og frustration men også håb, 
sentimentalitet og venskab. THE 20BELOWS er ikke just blevet 
bløde og har tilegnet sig et positivt verdenssyn, men ikke desto 
mindre så er selvrealiseringen og det reflektive udtryk ganske 
klædeligt og viser hvor langt de er kommet siden begyndelsen.

10 år er gået, 2 albums, en lille håndfuld 7”ere, utallige 
compilations og over 10 USA og Europa turnéer. Stående som 
ét af Danmarks mest eksplosive livebands med en umiskendelig 
charme og flair for sangskrivning er der ingen tvivl om at THE 
20BELOWS vil fortsætte deres opadgående spiral i endnu 10 år. 
WE KEEP SINGING!
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THE 20BELOWS
“Late Nights”
Format: 12” LP 

Catalogue nr.: 
REASON- 007 
(regular edition af 475 eksemplarer)

REASON-7X8 
(limited edition af 25 eksemplarer - 
Dobbelt album med “Late Nights” & 
deres forrige album “For Better Days”)

Release dato: 
Torsdag d. 26. april 2012

Track liste: 
Side A:  
01: Repress
02: Microphone
03: Perfectly Content
04: Time To Kill
05: Clear To Me
06: Reasons
07: Agree To Disagree
08: Tonight We Drink

Side B:  
09: Staying In 
10: Bottom Of The List
11: Breakdown
12: Momentum
13: Records
14: Drag You Down
15: Dead Man
16: The Lakes

THE 20BELOWS er:
Ulrich Christensen - Vokal & Guitar
Kasper Keen - Guitar
Peter Rasmussen - Trommer
Bjarke Knudsen - Bas

www.the20belows.dk
www.facebook.com/the20belows
www.twitter.com/the20belows
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