Den Aarhusianske kvintet leverer synthbaseret-indie/alternative rock.
Kvintetten har i det seneste år arbejdet på nyt materiale. Dogmet har
været ”ingen snyd”; ingen samples, ingen backtrack, alt skal spilles live
og det skal spilles af bandet selv. Med de værktøjer og instrumenter
der var tilgængelige, samt kraftfuldt og dynamisk håndværk, er The
World State nu støbt til en omnipotent mastodont der har lige dele PJ
Harvey, Radiohead, Lykke Li, Sonic Youth og tidligt-Arcade Fire.
I kølvandet på debutalbummet 'Traced Through Dust & Time' (2016) spillede The World State et utal af
koncerter i Danmark samt en længere tour der bl.a. bragte dem til Slovakiet, Tjekkiet og Polen. Efter et års
pause var bandet igen samlet og nu kører maskinen igen for fuldt blus. Efteråret 2018 skydes i gang med to
singleudspil, ’The Presssure’ efterfulgt af ’Leave Your Mark’.
Hovedarkitekten bag The World State, Leifur Nielsen, inspirerer sig af og skriver om den samtid vi lever i. Musikken
er præget af fortvivlelse, frustration samt perspektiver om alt det der fylder i mediernes verdensbillede og farver det
moderne menneskes hverdag, men også om helt banale emner, som måske endda er de vigtigste; kærlighed,
nærvær og håb.
I sommeren 2017 genoptog de samarbejdet med deres tidligere trommeslager, Ronny Sørensen, der også
medvirkede på bandets første EP, FLIER, fra 2013. Dette har ligeledes betydet et skift i udtryk, tempo og
sangskrivningen.
Siden november 2017 har bandet været i en indspilningsproces. Masser af idéer, demoer og råspor bliver lige nu
bearbejdet og finpudset. Primo august vil der blive præsenteret nyt! Første single er ’The Pressure’ som forventeligt
lander i starten af august. Sangen er tildels en old-school protestsang, der handler om frustration samt at sætte en
grænse for hvad vi vil finde os i, hvor vi musikalsk befinder os i højt rocktempo med fyldige flader fra Juno 60synthesizeren og masser af støj fra guitarerne. Efterfølgende, i september, vil 2. single 'Leave Your Mark'
forventeligt lande. Begge numre er Mixet af Noah Rosanes (bl.a. Nelson Can, The Freudian Slip, m.fl.) og vil blive
udgivet både som videoer og digitalt på alle streamingtjenester.

Mere info:

Kontakt:

www.theworldstate.com
The World State @Facebook
The World State @Instagram
The World State @YouTube

Death Rides a Horse Agency / Leifur Nielsen
Reginehøj 28, 3th
8200 Aarhus N
Email: Leif.drahdk@gmail.com
Tlf: +45 2094 9979

