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“It’s Rock ‘n’ roll - and it’s in my soul”
COMAPILOT debuterer med albummet ’Comapilot’, der er produceret af den
verdenskendte producer Tue Madsen (Sick Of It All, The Haunted, Hatesphere m.fl.)
Mød COMAPILOT – Danmarks nye rockband – der hylder det fandenivoldske og har begået en plade
båret af kærlighed til rock’n’roll, og fordi de ganske enkelt ikke kunne lade være.
Selv beskriver bandet deres lyd som: ’The Sound of Brown’ – ikke sort og metallisk, men brunt og tungt.
Med de mørke, nedstemte guitarer er COMAPILOT stilmæssigt i familie med bands som Black Sabbath og Led Zeppelin
tilsat karismatiske vokaler, der svinger et sted mellem Cream og The Doors.
Selvom inspirationen hovedsageligt er hentet i 70’erne er COMAPILOT dog langt fra et retroband.
Den klassiske rock er blandet med legesyge arrangementer og skæve indfald, der får musikken til at fremstå
aktuel og vedkommende – med tunge potente riffs af international kaliber.
På COMAPILOT’s selvbetitlede debutalbum, der udkom den 29. oktober, har bandet allieret sig med den
verdenskendte producer Tue Madsen (Sick Of It All, The Haunted, Hatesphere m.fl.). Tue Madsen er primært kendt for
sit arbejde med hårdere rock, men netop det lidt dristige producervalg, har været med til at cementere
bandets karakteristiske rå lyd.
Selvom musikken og udtrykket er nyt i COMAPILOT, består bandet dog langt fra af debutanter.
Bag navnet gemmer sig garvede folk fra musikbranchen, der bl.a. tæller medlemmer fra gruppen Brimstone Butterfly,
som har hittet både nationalt og internationalt i perioden 2001-2006.
Allerede før COMAPILOT har udgivet deres debutalbum har bandet turneret massivt i Danmark,
bl.a. som support for Carpark North på flere af deres koncerter.
COMAPILOT består af:
Thomas Krämer (vokal og guitar)
Ole Grell (bas)
Mads Fogt (guitar)
Kris Kramer (trommer)
www.COMAPILOT.com
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