
Etter 6 ukers beinhard jobbing i studio i California kom Animal Alpha nylig
hjem med en EP og et album i bagasjen. Den selvtitulerte EP´n slippes 6. Juni.

Under årets By;larm overvar super-produsenten Sylvia Massy en av de
forrykende konsertene til Animal Alpha. Sylvia Massy har jobbet med artister
som Tool, System of A Down, REM, Johnny Cash, Red Hot Chilli Peppers,
Smashing Pumpkins osv.
Hun bestemte seg kjapt etter konserten å rydde plass til Animal Alpha i sitt
tettpakkede program i RadioStarStudios (www.radiostarstudios.com).

Ep´n starter med låta “Bundy” som allerede har kommet med på EA Games'
spill, Burnout, over hele verden. “Bundy” blir bandets første radiosingel som det
også spilles inn video til. Det blir en storslagen innspilling hvor bl.a. Baron Von
Bulldog har laget kostymene. Videoen er klar fra 1. juni.

Hvem er Animal Alpha?

Bandet gjorde sin første konsert på John Dee i november 2003, men det var på
Fight Club på Garage i Oslo i juni 2004 det begynte å bli alvor for Animal
Alpha. Etter 3 forrykende konserter vant de hele greia, og alle begynte å prate
om bandet. Mellom slagene spilte de også på Musikkfest Oslo, hvor
skuespilleren Nick Nolte sto på første rad og digget vilt!
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Øyafestivalen 2004 var kun deres niende konsert, men de fikk allikvel 9 av 10 i
det engelske magasinet Metal Hammer. Tv2 Nettavisen skrev følgende:
”Maken til teatralsk frontfigur skal man lete lenge etter. Bandets fire andre
sjarmtroll kom naturlig nok i bakgrunnen denne gangen. Dette til tross for at
gruppa spiller som om de aldri skulle få gjøre det igjen. En norsk energibombe
med historiske følger har gjort sitt inntog på musikkhimmelen.”

Live-ryktet til bandet spredde seg, og utrolig nok solgte Animal Alpha ut John
Dee allerede i september, fortsatt uten at bandet hadde gitt ut noe. Bandet kunne
velge og vrake blant landets plateselskaper, og vi i Racing Junior var
overlykkelige når bandet rett over nyttår bestemte seg for å signere.
Rett før avreise til California solgte Animal Alpha nok en gang ut John Dee, noe
som må være rekord for et band uten noen utgivelser.

Med seg i bagasjen hadde Animal Alpha mye av det som kommer godt med for
å skille seg ut som rockeband; ambisjoner, originalitet og gode låter. For ikke å
snakke om det fyrverkeriet av en vokalist de har i Agnete Maria Forfang
Kjølsrud.

Da det tross alt er rock `n roll det dreier seg om for Animal Alpha, har de vært
gjennom mange runder med ulike trommiser, før valget falt på Thomas Emil
Jacobsen. Sammen med bassist Lars Imre Bidtnes og gitaristene Christian Wibe
og Christer-Andrè Cederberg danner de et slagkraftig band med Agnete Maria
Forfang Kjølsrud i spissen.

EP-slipp 6. juni
Album slippes 5. september

Du kan også se dem på ulike festivaler i
sommer. De spiller blant annet på
Månefestivalen i Fredrikstad, Slottsfjells-
festivalen i Tønsberg, Quartfestivalen og
Øyafestivalen. For fullstendig festivaloversikt,
gå til:
www.animalalpha.com
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