Fastlane Flower - Deadline
Basert på et brennende ønske om å bruke musikkens enestående kraft ble ideen om
Fastlane Flower skapt i Bodø. Bandets grunnlegger Chris Slettevoll flyttet til Oslo, og
sammen med Marius Sommernes og Michael Johansen, samlet Chris en gruppe
mennesker med et brennende hjerte for musikk. Vokalist Eline Stølan, trommeslager
Jan Tore Varne og gitaristen Alexander Klæboe. I 2009 var planene for innspillingen av
debutalbumet klare.
Bandet var aldri i tvil, når dette albumet først skulle skapes, så skulle det gjøres
skikkelig. Valget av studio falt raskt på Propeller Music Division Studios som er et av
Norges beste studioer hvor mange av landets største artister har spilt inn sine plater.
Med seg på laget fikk de produsent Hans A. Horntveth Jansen, og sammen ble det
skapt magi. Høsten 2010 var albumet ferdig, og resultatet har blitt strålende, eller for å
si det med Chris sine egne ord: Musikken er et lerret uten rammer, et mesterverk av
kjærlighet, glede, sinne, sex, sorg, politikk, religiøsitet, angst, ekstase, håp og ærlighet
svøpt i et maskeradeball, et ekte samtidsdrama, EN KULTURELL ORGASME!
Musikerne kommer fra hele landet, men med en hovedvekt av nordlendinger.
Medlemmene har bred liveerfaring fra tidligere band, og har spilt i store deler av
landet hvor de har blitt kjent for sine meget karakteristiske konsertfremførelser. Det er
først når man ser de live at man virkelig forstår hvem Fastlane Flower er. Her vil man
få oppleve et engasjement av de sjeldne! Spennvidden i norsk musikk ser bare ut til å
bli større og større, og kanskje Fastlane Flower kan fylle eksport vakuumet som ligger
mellom vår fantastiske råvare Black Metal og fløyelsmyke A-ha!
3. januar ble den første singlen ”State Of Emergency” sendt til radio, og den 29. januar
holder bandet releasekonsert på Gamla i Oslo.
Fastlane Flower er:
Eline Stølan – Vokal
Chris Slettvoll – Gitar
Michael Johansen – Keys
Jan Tore Varne – Trommer
Marius Sommernes – Bass/Vokal
Alexander Klæboe – Gitar/Vokal
Kontakt info: tor@nordicrecords.net eller telefon 2235 0300

