Seven Thorns – Symphony of Shadows
Danmarks bedste Power Metal band SEVEN THORNS tager hul på et nyt kapitel, med
udgivelsen af deres 3. album ”Symphony of Shadows” d. 14. december via Mighty Music.
Fundamentet er fortsat klassisk og neo-klassisk Power Metal som man kender fra bands som
Helloween og Stratovarius, men vægten er lagt på noget mørkere og tungere end førhen,
inspireret af bl.a. bands som Symphony X, Adagio m.fl.
Resultatet er catchy, store og slidstærke melodier, højt teknisk niveau og et mættet, mørkt
lydbillede rigt på detaljer. I alt 9 numre udgør det helstøbte album, der vil mætte selv kræsne
metalfans.
SEVEN THORNS har spillet et utal af koncerter på spillesteder og festivaler i ind- og udland
(blandt andet CopenHell), og altid begejstret både publikum og anmeldere. Og med en Europa
tour i december 2018, er det et rutineret og kamp beredt band, der er klar til at vælte de
danske spillesteder i 2019.
Anders Bøtter fra Sort Søndags på DR har skamrost det nye Seven Thorns album, som det
absolut bedste fra bandet til dato, og desuden fremhævet Seven Thorns’ overbevisende livekvaliteter.
Som bandets guitarist og sangskriver Gabriel Tuxen siger: “Vi ville lave et album der var
SJOVT at spille live, og som både appellerede til vores fans og folk der ser os live første gang.
Det synes jeg lykkedes for os, og mere til”.
Den mørkere, hårdere lyd blev skabt i samarbejde med den danske stjerneproducer Tue
Madsen bag knapperne. Han sørgede for at alle detaljer står klart i det komplekse lydbillede,
og at der er rigeligt med smæk på både dobbeltstortrommer, de massive guitarer, og de vilde
soloer fra både guitar og keyboard. Resultatet er massivt og hårdt, teknisk og dystert.
I front for SEVEN THORNS står den karismatiske persona og stemme – svenske Björn
Asking. Melodier, riffs, lir og vilde soloer leveres af guitarist og sangskriver Gabriel Tuxen og
keyboardspiller Asger E.W. Nielsen, begge virtuoser af høj international standard. Den solide
bund leveres af bassist Mads Mølbæk, og tempoet holdes stramt og hurtigt af trommeslager,
bandstifter og indpisker Lars Borup.
Det er Power, det er Heavy, det er Mørkt: Det er SYMPHONY OF SHADOWS
Diskografi:
Symphony of Shadows (2018, Mighty Music)
Beneath a Crescent Moon (2018, single, Mighty Music)
Evil Within (2018, single, Mighty Music)
Black Fortress (2017, single, OFR)
II (2014, Sonic Revolution/Soulfood)
Return to the Past (2011, Nightmare Records)
Forest Majesty (2010, single, OFR)

Musik/video:
www.youtube.com/watch?v=k_cnFe5lN90
www.youtube.com/watch?v=tGlLF98fk0U
www.youtube.com/watch?v=QfIIl0FvpY0
https://open.spotify.com/artist/3eIyYEIqlW3kgJXfsU5nO0?si=NQ7gZxtoQdOaCKdiQIK_xQ
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