Med debut albummet SAVIORS & VILLAINS, markere
The Permutation sig, med deres helt egen stil.
The Permutation er et af Danmarks nye yderst lovende unge bands, med deres
personlige lyd der bunder i den klassiske rock, 90’ernes grimme grunge, stoner
rockens psykedeliske univers, samt punkens energi!
Fra bandet udgav deres første demo optagelser fra EXIT i sommeren 2012, er
de nu klar med deres første album SAVIORS & VILLAINS, som er spækket med
fornyet lyd og energi.
Gennemtrængende fuzzet guitar, buldrende, melodiøst og energisk bas, tunge
trommer og en karakteristisk og rå rock stemme er nogle af de elementer der
kendetegner den specielle lyd, som bandet har fået skabt sig. Men tag dog ikke
fejl! For bandet har også en unik evne til at gå ned i tempo og få det melodiøse
og sensitive aspekt af musikken og livet med i deres lyd.
På scenen er The Permutation en uforglemmelig oplevelse. Bandet sprænger
med energi, som med det samme smitter af på publikum og der er aldrig et kedeligt øjeblik på scenen. Selv i deres mere stille sange, formår bandet at udlede
mere energi og livsglæde, end få bands kan formå i deres højeste tempo.
Bandet har deres helt egen scene perfomance og altid med en intens kontakt
med publikum.
Bandet er blevet godt modtaget og fået lagt en del koncerter bag sig og med det
nye udspil der indebærer en fornyet lyd og energi er The Permutation klar til at
erobre Danmark og fortælle hvad de har at sige om livet og døden, det gode og
det onde, indre kampe, samt den verden vi lever i og det system som er blevet
bygget op omkring ørerne på os.
Albummet SAVIORS & VILLAINS blev fysisk udgivet d. 23 maj 2013, som blev
fejret med et brag af et release party, på Pitstop i Kolding.
Albummet blev senere udgivetet på diverse musiktjenester, så som Spotify,
TDC Play, Itunes etc., d.14 juni.
Bandet:
Jonas Rethmeier Madsen – Guitar/vokal
Marcus Åkerlund – Bas/vokal
Pontus Pedersen - Trommer

Kontakt/Booking:
Mail: thepermutation6000@gmail.com
Tlf.: 61727050
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