Vi, The Norman Conquest, er et århusiansk popband. Vi har netop færdiggjort
vores første mini-EP, som udkommer d. 23. august 2010.
Mini-EP’en er indspillet med Sennheisers Den Blå Boks i Cross-Over studiet,
syd for Ålborg, og færdigmikset i Feedback-studierne i Århus. Modsat vores
tidligere indspilninger er grundsporene indspillet live i studiet, for at indfange
den energi, vi har til vores koncerter. Mini-EP’en består af en enkelt
genindspilning og to nye numre.
Vores mål med disse indspilninger er at få etableret nogle kontakter til
samarbejdspartnere, hvor især booking er vores fokus i denne omgang.
Desuden vil vi ud i landet og spille for alle, der skulle have lyst til at høre os.
Musikalsk bevæger vi os i et relativt lettilgængeligt lydunivers, dog stadig
med en vis kant. Samtidig arbejder vi efter vores egne overbevisninger om
vores musiks kvaliteter, frem for at bevæge os inden for en tidstypisk genre
eller ramme. Powerpop er den betegnelse, vi selv er mest glade for.
Vores hovedfokus er på sangskrivningen og vokalharmonierne samt evnen til
at reproducere musikken ordentligt live, med en energisk og passioneret
attitude.
Selvom indspillet musik er væsentligt, er det ekstremt vigtigt at levere en
ordentlig præstation live, hvilket vi med en tredjeplads i sidste års Emergenza
Festival’s danske finale og en andenplads i Jam Contest i år har vist, at vi er i
stand til. Derudover var vi nomineret i kategorien 'Bedste Pop' ved
Underground Music Awards i fjor og blev nomineret til årets Bandbase-legat
2010.
Der er mange forskellige inspirationskilder for vores musik. Vi lader os
inspirere af eksempelvis Big Star, The Beach Boys, M83, Radiohead, Pete
Townshend, The La's og mange flere både nye og gamle.

Pressen skriver:
”(...)et stærkt talent indenfor
sangskrivning og arrangementer.”
”Det er under alle
omstændigheder et yderst
sympatisk projekt, århusianerne
har gang i.” (Diskant.dk)
”(...) det er egentlig nogle
charmerende sange, de skriver.
Der kunne sagtens være radiopotentiale i det (...)” (Gaffa)

Tidligere jobs:
Knust – Hamburg
Store Vega – København
Voxhall – Århus
Monorama – Århus
Studenterhuset – Århus
Maskineriet – Århus
Fairbar – Århus
Gyngen – Århus
Bridgewater – Århus
Kasernen – Århus
Universitetsparken – Århus

The Norman Conquest er:
Lasse Olsen
(vokal, keys)

Jonas Bock Michelsen
(vokal, guitar)

Kasper Broe
(lead guitar, vokal)

Rune Schlosser
(trommer, percussion)

Daniel Sand
(bas, vokal)

Kontakt for booking:
contact@thenormanconquest.dk
eller kontakt
Lasse Olsen på: 22 78 30 89
The Norman Conquest online:
myspace.com/thenormanconquestdk
twitter.com/thenormanc
bandbase.dk/thenormanconquest
Facebook søg:
”The Norman Conquest”

Mini-EP tracklist:
Ocean and Air
Spleen
Invited to Tea

(02:28)
(03:58)
(04:18)

Mixet af Rasmus Bredvig
(Stillwalker).
Produceret af Rasmus Bredvig,
Claus Vesterskov og The Norman
Conquest.
Mastering af Emil Thomsen
(Marybell Katastrophy,
Schweppenhauser/Thomsen).

