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ROADKILL TAR IKKE FERIE!
Rebel Royale er rebellene i rocka innpakning. De tidligere
medlemmene og utskuddene av det som for lenge siden
utgjorde 4/5-deler av ballerock- og kultbandet Royal Porn
Celebrities, nektet å legge ned våpnene da verden så ut til
å gå under i en sky av svidd gummi og Rød 3. Da
rockeeventyret var på vei nedenom og hjem etter fire
utgivelser som garasjepunkere mannet de seg opp,
stumpet sneipen og karet seg til studio for å feste de aller
siste musikalske ideer til tape. Ved hjelp av produsent
Espen Jamne van Groningen og med god støtte fra exRage Against the Machine vokalist Zach de la Rocha,
marsjerte bandet i studio 29. mars 2005, klokken 18:15; og
skrev og spilte inn to låter i løpet av det neste døgnet. Da
de omsider kom ut var det med to spunky, knallferske og
ferdigmiksete liveversjoner av låtene Think og Something
Better. Låtene blir sluppet på vinyl 7” på Roadkill Records
(Royal Porn & Already Taken-2006) lille satans aften (eller
var det santa?), 2005 i kun 300 håndnummererte
eksemplarer! (30eks unummererte promo)
Samarbeidet mellom disse hardtsparkende
Haldenrockerne og medlemmer av musikkverdenens
øvrepolitiske sjikt kunne ikke resultere i noe annet enn en
slagkraftig salutt(slutt- ?)pakke til sittende norske politikere.
Til å være et kraftig spark i trynet til det rebellene mente
var generelt elendig norsk kultursatsing oser det også
melodiske kvaliteter av verket. Bandet sprer beina for
musikalske referanser som blant andre legendariske
Refused og nevnte Rage Against the Machine, men
blåser av sammenligninger og klarer meget fint å stå på
sine egne tre bein!
Låtene har kun vært framført én gang, og kommer aldri til å
bli framført offentlig igjen. Verket vil bli liggende som en
murstein i grunnmuren på den nye, norske
musikkdagsorden. Det får bli med en engangsforseelse.
Rebel Royale består av:
Popgun (Arne Krisnha Holthe) – lo-fi-vokal
Captain America (Tom Roger Knudsen) – badbass
Stiff Stick (Stig Buckholm) – schlagwerk
Turbo McFingers (Petter L. Solberg) – finger-guitar
Web:
http://www.rebelroyale.com
http://www.roadkillrecords.com
For info/intervju etc:
petter@roadkillrecords.com
+47 98 43 73 05

TRACKLIST:
Side A: Think
Side B: Something Better

SHORT:
Innspilt LIVE i Rockhouse
Analogue Studios, Halden
Norway; 29-30 mars, 2005.
Mikset og pushet fram av Espen
“Technobuddha” Jamne van
Groningens magiske finger.
Mastret av sjefsAudun,
Strype Audio, Oslo.
Cover av Kim Hulk Haugen.

DISKOGRAFI:
(tidl. Royal Porn Celebs)
2003 - Far out and Disconnected
2003 - Static
2003 - Stupidity for Suckers
2004 - Too Damn Serious

