Semistereo brengt een nieuwe langspeler uit: Trans Earth Injection
Trans Earth Injection bevat 7 epische songs en kwam in februari uit via
FREIA Music. De opnames zijn gemaakt door o.a. Marcel van de
Vondervoort (Astrosoniq/ Roadburn festival). De mix en mastering is
verzorgd door Jochem Jacobs (Textures, Face Tomorrow). Deze elementen,
gecombineerd met uitstekende songs en een uitmuntende eigen productie
hebben geresulteerd in een MODDERVET eindresultaat.
Semistereo serveert zijn uitgesponnen Alternatieve Rock met de nodige snufjes Postrock en
Progrock. Trans Earth Injection is bij vlagen grillig en onvoorspelbaar. In de media wordt de band
vergeleken met o.a. Oceansize, Karnivool, Deftones en A Perfect Circle.
De band combineert ijzersterke melodieën, sfeervolle soundscapes en bijtende volumineuze erupties
tot een pakkend geheel, daarbij de songs laagje voor laagje opbouwend. Door de productie, mix en
volwaardige songstructuren komen de gedreven vocalen van zanger Paul Glandorf beter tot hun
recht dan ooit.
Semistereo is klaar voor de toekomst met een ijzersterke bezetting. De bandleden speelden in het
verleden in bands als A Day’s Work, Heidevolk, Mondvolland, Tree Funk Concept en hebben een bak
ervaring opgedaan op podia in binnen- en buitenland, o.a. als support van bands als Marillion, Red
Hot Chili Peppers, Living Colour en Riverside.
Live grijpt Semistereo de luisteraar bij de strot, om pas na de allerlaatste noot weer los te laten.
De media over Semistereo:
“een perfecte kruising van post- en progressive rock” (3voor12)
“Petje af heren, fantastisch album!” (Lords Of Metal)
“Het is een stukje eredivisie progrock om je vingers bij af te likken. 4,5 / 5” (Festivalinfo)
“De hoge, breekbare vocalen, de dichte gitaar laag die deze ondersteunt, de puur functionele
percussie, de dromerige sfeer die toch rockt… Prachtig!” (Rockportaal)
“Toen ik voor het eerst SemistereO hoorde kreeg ik zin om Aart Stekelenburg van Face Tomorrow te
mailen en hem deze plaat ter inspiratie voor te leggen. Muzikaal kan deze plaat van de heren niet
beter” (Fileunder.nl)
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