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Mint, Noppes, Staircase en Dallas Explosion op Sjwilie Rock .06
Sjwilie vzw organiseert op 13 mei 2006 voor de zesde keer het jaarlijkse gratis festival Sjwilie
Rock in Hoboken. En net als bij de vorige edities wordt ook nu weer getracht om het publiek
een zo gevarieerd mogelijk programma met talentrijke, goeie groepen aan te bieden.
Een kort overzicht van de eerste vier geboekte groepen:
- Mint :

Dit vijftal plaatste zich in 2004 op de Belgische rock-kaart met het
gelauwerde debuut 'Echoes from the engine room'. Na optredens op
Pukkelpop, Dour en Marktrock, een Afrekeninghit met 'Glow
(effervescent)' en een buslading schitterende recensies zijn ze nu terug
met hun tweede album 'Magnetism', wat wel eens de plaat van de
grote doorbraak zou kunnen worden. De voortekens zijn alvast
gunstig; de single 'Your shopping lists are poetry' staat in high
rotation op zowel Studio Brussel als PureFM en Mint wordt in de
pers getipt als de band die 'hot' zal worden in 2006... Komt daar nog
bij dat de plaat hen ook al een Amerikaans platencontract opleverde
en dat voorbeluisteraars van Humo, de AB en Studio Brussel
'Magnetism' als zéér straf beoordeelden.
Meer info over deze groep: www.mint-o-matic.nu

- Noppes :

Deze op en top Antwerpse groep rond frontman Roy Aernouts won
eind november 2005 nog de finale van de vierde Nekka-wedstrijd
voor jong Nederlandstalig talent. In het verslag van de vakjury - met
ondermeer Johan Verminnen en Kris De Bruyne - werd vooral de
muzikaliteit en de originaliteit van de groep belicht. Noppes zingt in
een soort Antwerps dialect dat bij momenten sterk aan Wannes Van
de Velde doet denken. De groep, die overigens een product is van het
ter ziele gegane Studio Herman Teirlinck, mag door de overwinning
op 21 april 2006 ook al zeker aantreden op de Nekka-nacht in het
Antwerpse Sportpaleis.
Meer info over deze groep: www.noppes.tv

- Staircase :

Staircase was in 2003 één van de weinige Belgische bands die
ondanks de malaise in de muziekindustrie toch een platencontract in
de wacht kon slepen. Begin 2005 bracht de groep het full-album
'Superorganism' uit dat geproduceerd werd door Mario Goossens
(Triggerfinger, Hooverphonic, Monza). De clip van de eerste single
'Flashback' was toen gedurende ettelijke weken dagelijks te zien op
JIMtv, en ook op TMF kreeg de clip regelmatig airplay. De
geslaagde promo-tour van 'Superorganism' bracht Staircase op drie
maanden langs niet minder dan dertig podia doorheen heel
Vlaanderen. Een sterke live-reputatie was dan ook het logische
gevolg. De groep werd eind 2005 ook genomineerd voor Humo’s Pop
Poll Deluxe 2006 in de categorieën 'Groep Nationaal' en 'CD
Nationaal'.
Meer info over deze groep: www.staircase.be

- Dallas Explosion :

Deze Waals-Brabantse groep, die in 2004 al eens op het podium van
Sjwilie Rock stond en toen nog 'The Dallas Explosion' heette, is
actief sinds 2000 en bestaat uit drie fantastische muzikanten. Dallas,
Morris en Xavier hebben allen een jazz/blues-achtergrond maar
spelen in deze formatie pure rock zoals ze die in de jaren '70
maakten, maar dan in een 21ste eeuws kleedje. In 2001 won de groep
de 'Marktrock Podium'-wedstrijd en mochten ze het Leuvense
stadsfestival openen op de Oudemarkt. Hun muziek wordt wel eens
omschreven als “ZZ-Top playing covers of the Velvet Underground
on Red Hot Chili Peppers – amplifiers”... Dallas Explosion verzorgde
reeds het voorprogramma van ondermeer Willy Deville, Eagle-Eye
Cherry, Monster Magnet, The Stranglers, Bush en Travis en stond
afgelopen zomer ook al op het podium van Dour Festival.
Meer info over deze groep: www.dallasexplosion.com

Meer informatie over groepen en het festival volgt in komende persberichten.
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