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Grand Café serverer energisk og velarrangert musikk som
slår sprekker i den norske folkesjelens trauste naturs
grunnmur! Grand Café’s motto er å spre glede og elegant
arrangert musikk med Rock i høysetet!
Dette fyrverkeriet av et band slipper sin første fullengder på
Tuba i September, samtidig som denne 7” blir lansert på
Roadkill Records & Rockman Recordings, med påfølgende
Norgesturné utover høsten og vinteren.

TRACKLIST:
A: Let Loose (03:29)
B: Makin’ Out (03:45)

Musikkstilen bygger på Detroit-Rock fra 70-tallet, men
henter elementer fra soul, bluegrass og boogierock for å
servere en hardtslående A la Carte – meny som garantert
faller i smak

INFO:
Recorded at Freetransform studios by
Joacim Pytterud

Bandets navn må på ingen måte forveksles med restauranten
som serverer portvin, jazzlunsj og en lun atmosfære!
Liveshowet stammer fra de dager hvor vaskekte karer spilte
Rock, far din hadde bart, Woodstock var en folkefest og slitte,
trange jeans var en selvfølge. De tider vil vi dessverre aldri
oppleve igjen, men vi kommer så nære som tenkelig mulig
takket være Grand Café sitt unike lydbilde og evne til å
engasjere publikum!
Grand Cafe er dét rockebandet i Norge som slår seg opp og
frem takket være attitude, energisk sceneshow, dyktige
medlemmer og kvalitetsmusikk som er utførlig og nøye
arrangert!
Etter at 70-tallet gradvis ble ødelagt av discokuler og bukser
med splitt, eksisterer det fremdeles et utall personer som har
beholdt sin integritet og kvalitetsbevissthet hva gjelder
musikk. DE VIL GARANTERT TRYKKE GRAND CAFÉ TIL
SITT BRYST!

Mixed at Freetransform studios by Joacim
Pytterud and Christer Krogh
Mastered at Strype Audio by Tom Kvålsvoll
COVER ART/DIRECTION:
Knut Ole at Rhythm Design
SHOWS:
03.10 – John Dee, Oslo (releaseparty)
04.10 – Muddys Pub, Spydeberg
11.10 – Folken, Stavanger
16.10 – Storås, Trondheim
17.10 – Soundgarden, Elverum
24.10 – Dean Bar, Fredrikstad
25.10 – Sin Festival, Moss
(see for updated list of shows:)
http://www.myspace.com/grandcafeband

BAND:

Christer Krogh - vocals, guitars, backing vocals
Kenneth Sandberg - bass
Didrik Lund - organs and saxophone
Thomas Pytterud - drums and percussion
Karine Furnes - backing vocals
Jon Petter Lindberg - trumpet
WEB:
http://www.roadkillrecords.com
http://www.grandcafe.cc
LABEL CONTACT INFO:
Petter L. Solberg
petter@roadkillrecords.com
+47 98 43 73 05

BUY DOWNLOADS:
Download our tunes from your favourite
online store! (iTunes, MSN Music, CDON
and many more!)
BUY VINYL:
http://www.roadkillrecords.com
(also available in some quality indie stores)
BOOKING:
Pilot Management
mail@pilotman.no
+47 22 40 10 70

Press info, press photos and Vinyl sleeve are available here:

http://roadkill.umulig.com/wordpress/?page_id=5
(Press photos by Kaarina Borud /// Vinyl Sleeve by Knut Ole at Rhytm Design /// PLEASE CREDIT)

