NORDMANN
NL: De dagen dat rock en jazz een gespannen verhouding hadden of elkaar zelfs naar het leven
stonden, liggen achter ons. Het gaat er niet langer om wat je zoal kan combineren, maar hoe
goed je er in slaagt om een persoonlijke identiteit te uiten die verbonden is aan je achtergrond.
Het in Gent gebaseerde Nordmann vond sinds z’n oprichting in 2012 een eigen plaats in een
veranderd muzieklandschap. Meteen prikkelde de band een nieuw, jong publiek dat hongerde
naar vernieuwende geluiden en spannende combinaties. Hun succesvolle deelname aan
enkele wedstrijden bevestigde dat, net als de ontvangst van hun titelloze EP (2014) en
debuutalbum Alarm! (2015). In september 2017 volgt hun tweede album ‘The Boiling Ground’.
Van repetitieve, stuwende wentelingen en manische, door liters espresso aangedreven
uitspattingen tot elegante droompartijen en voortdurend van vorm veranderende
soundscapes: The Boiling Ground werd een album waarin elke slag, kreet, grom en incisie z’n
juiste plaats kreeg. Het stuwt Nordmann naar de voorste rangen van België ’s rijke,
ronkende muziekscene en maakt duidelijk dat de band klaar is voor de volgende stap.
Het album bevat acht nieuwe songs, werd opgenomen in studio La Patrie van Koen Gisen
en behoudt de herkenbare Nordmann-identiteit, terwijl hun geluid en visie breder en
meer doorleefd klinkt dan voorheen. Invloeden komen uit broeierige jazz, eigenzinnige
rock-‘n-roll, expressionistische grooves en nachtelijk minimalisme, en worden nu nog
geslaagder en verleidelijker samengebracht.
Nordmann bezit de elektrisch geladen intensiteit én het explosieve potentieel van een
furieuze rockband, terwijl de vier ook de bedachtzaamheid en het vermogen tot
gedaanteverwisselingen van de beste improviserende bands behouden. Het is een sound vol
verbeelding en suggestiviteit, spanning en ontlading. Het is zowel de weldadige roes als de
instant kick voor zij die nood hebben aan een avontuur.
Official website: nordmannmusic.com
Facebook: facebook.com/nordmannmusic
Soundcloud: soundcloud.com/nordmannmusic
Youtube: youtube.com/nordmannmusic
Bookings BE: Björn Nuyens - Ampersand Music
Bookings NL: Marije Van Veen - Hot Topic
Bookings NO: Gautier Delavaud - Deft Artists
Label: V2 Records
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NORDMANN
EN: The days when rock and jazz were mutually exclusive, or maintained a worrisome
and tense relationship, are over. It’s no longer of matter of what you can combine, but how
expertly you succeed in forging a personal identity that’s connected to your personal roots.
Ghent-based quartet Nordmann has carved out its own place since its inception in 2012. From
the start, it tickled the interest of a younger audience that’s always on the lookout for new,
unheard sounds and combinations. Their successful appearances at a series of contests
confirmed it, and so did the reception of their self-titled EP (2014) and debut album Alarm!
(2015). In 2017, instrumental four-piece Nordmann returns with a strong and intense second
album: The Boiling Ground.
Ranging from repetitive, propulsive grooves and jagged, espresso-driven work-outs, to luscious
dreamscapes and shapeshifting rumblings: The Boiling Ground is an album in which every
roar, thud, growl and incision is meticulously placed. It pushes Nordmann firmly to the
forefront of Belgium’s thriving music scene, signaling they’re ready for bigger things.
Recorded at Koen Gisen’s La Patrie studio, the eight-song album retains the unmistakable
Nordmann identity, while simultaneously expanding their sound and vision. Influenced by
brooding jazz, crooked rock & roll, expressionist grooves and nocturnal minimalism in an
even more layered and seductive way.
As such, Nordmann betrays the live wire intensity and explosive potential of a furious rock
& roll band, while also retaining the thoughtfulness and shape-shifting qualities of the
best improvising units. It’s a sound that is as imaginative as it is suggestive, as thrilling as it is
satisfying. It’s the soothing drug and instantaneous kick for those craving an adventure.
Official website: nordmannmusic.com
Facebook: facebook.com/nordmannmusic
Soundcloud: soundcloud.com/nordmannmusic
Youtube: youtube.com/nordmannmusic
Bookings BE: Björn Nuyens - Ampersand Music
Bookings NL: Marije Van Veen - Hot Topic
Bookings NO: Gautier Delavaud - Deft Artists
Label: V2 Records
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