DIE skabte i 2005 opmærksomhed med demoen Relentless Pain, der viste et band med solidt fundament i klassisk
dødsmetal, men som samtidig tilføjede en fængende melodisk tilgang til det brutale udtryk. Bandet har siden da
arbejdet hårdt på at skrive nyt materiale, der vil vise verden at DIE er parat til at indtage sin plads i eliten af dansk
metal.
DIE spiller - som navnet antyder - dødsmetal. Et århusiansk dødsmetalband med dybe rødder i metalundergrunden.
De fem bandmedlemmer har fundet sammen på baggrund af dygtighed, spændvidde, seriøsitet og et højt
ambitionsniveau. Tilsammen har de fem musikere en menneskealders erfaring med at spille metal i adskillige
mindre bands samt en flok større, heriblandt Panzerchrist, Adversary og Demolition Inc. De sidste par år er blevet
brugt på at skrive ny musik og være i studiet, dog med flere koncerter ind imellem. DIE nærmer sig afslutningen på
indspilningen af deres debutplade, Rise of the Rotten. Forvent den ude i løbet af 2009.
Lige så stilren som navnet er musikken. Der er ikke bare tale om død, der er tale om kompromisløs dødsmetal af en
hastighed, teknik og kvalitet der desværre sjældent opleves blandt danske bands idag. Men selv om musikken er
genrefast med en ubestridelig feeling af dødsmetal, er der langt fra tale om standardkompositioner. DIE udfolder sig
inden for en bred genre og sætter en ære i at skubbe grænserne; musikken skal være brutal, spændende og melodisk
uden at gå på kompromis med kvaliteten.
DIE leverer et solidt og intenst sceneshow med stor vægt på det massive indtryk. Liveerfaringen og den høje grad af
seriøsitet garanterer at DIE leverer en god koncertoplevelse hver gang indtager scenen.
For DIE er det musikken det handler om. Konceptet og teksterne er uden politiske og religiøse budskaber. "No
bullshit, just music" er et centralt motto for bandet. Teknik og dygtighed er i højsædet, uden at det bliver teknik for
teknikkens skyld. Der skal skabes musik, som fænger og imponerer. Og det gør den. For i DIE er det næstbedste
nemlig ikke godt nok.
Stay Brutal!
Fact sheet:
DIE blev dannet i foråret 2005.
DIE udgav i foråret 2005 singlen Life Eraser.
DIE udgav i efteråret 2005 demoen Relentless Pain.
DIE udgav i foråret 2007 singlen Mors et Sanguis.
DIEs hjemmeside: http://www.executionroom.com
Kontakt DIE på: info@executionroom.com

DIE er:
Rasmus Henriksen, Guitar
Tajs Kolman, Guitar
Jonas Møller, Bas
Bent Bisballe Nyeng, Trommer
Søren Christensen, Vokal

