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Aalborgensiske ALOOP er klar med sit 2. album
”Dead End/New Deal”, der er blevet til i tæt
samarbejde med producer-kometen Jacob
Hansen.
ALOOP blev dannet i 2002 af Bo Larsen (vokal), Peter Nordahn (guitar), Rene
Beck (guitar), Thais Beermann (trommer) og Thomas Carlsen (bas), med en
ide om at skabe musik, der kombinerede brutalitet, tempo og melodi og
udfordrede lytteren.
Ambitionen om at skabe noget helt unikt resulterede i debutudgivelsen ”Global
Crisis”, som blev indspillet ved Jacob Hansen og udgivet i starten af 2005.
Debutpladen ”Global Crisis” fik meget positiv kritik både i Norden og resten af
Europa, og bl.a. nomineret til årets debut udgivelse ved Danish Metal Awards
samme år. Gaffa skrev ”ALOOP’s øje for at blande gode melodier ind i
malstrømmen af vildskab, tempo og tyngde er ”Global Crisis’” fornemste
kvalitet. Og det er helt afgjort med til at gøre albummet til en af årets mest
overbevisende metaldebutplader”. Udgivelsen blev grobund for den stil,
ALOOP står for den dag i dag, hvor det melodiske og brutale går op i en
højere enhed.
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Efter udgivelsen af ”Global Crisis” har ALOOP spillet koncerter i hele Danmark
og bl.a. besøgt både Way Up North festivalen, Aalborg Metal Festival og
Århus Metal Festival. Når ALOOP spiller koncerter er det uden kompromisser.
Fra første til sidste tone kommer ALOOP helt ud over kanten på scenen, med
et ærligt, engageret og autentisk udtryk.
ALOOPs tekstunivers tager udgangspunkt i det vi som mennesker oplever,
både i drømme og i den virkelige verden. Sindet udforskes og der sættes ikke
lighedstegn i fortællingerne, der strækker sig fra aktuelle begivenheder til
myter.
Desværre ophørte samarbejdet med guitarist Peter Nordahn, så i 2007 skulle
der findes en erstatning, der kunne fylde rollen ud, både som solid rytme- og
lead guitarist. Valget faldt på Henrik Mortensen, som tilføjede en stor udvikling
til ALOOP, både i form af teknisk finesse og inspiration fra andre genrer.
ALOOP holdte fast i det oprindelige mål, med at skabe en hybrid mellem det
brutale og det melodiske, som også var kendetegnet for ”Global Crisis” og
resultatet blev udgivelsen af ”Dead End/New Deal, der ligesom forgængeren
er indspillet ved Jacob Hansen.
Som titlen antyder, har ALOOP med ”Dead End/New Deal” skabt et nyt og
helstøbt udtryk med brutal lyd og masser af detaljer, og selvom der er
fællestræk med både metal, country, rock, pop og horror, tilhører ALOOP ikke
en bestemt genre.
Teksterne udforsker det menneskelige sind med fortællinger fra både den
virkelige og den fiktive verden. ”Django” er en reference til Darwinisme, ”Plot
to Kill” udforsker den menneskelige psyke og ”Automation” reflekterer over
forholdet mellem menneske og maskine.

ALOOP line-up:
Bo Larsen – vokal
Henrik Mortensen – guitar
Rene Beck – guitar
Thais Beermann – trommer
Thomas Carlsen – bas
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