EKTE ROCK FRA ET EKTE BAND
Texmanians leverer akkurat det du ønsker fra et rotekte rockeband: Solid gitardominert rock med røttene godt plantet i 70-tallet. Du hører tydelige spor fra storheter som Bad Company, Free, Whitesnake, ZZ Top, Status Quo, og hva du ellers måtte komme
på av 70-tallshelter. Legg til nyere bluesdominert rock à la Joe Bonamassa, og du har en godtepose for alle som liker rock som
tåler å bli spilt med volumet skrudd til ti. Men tro ikke at dette er verken nostalgi eller kopi. Texmanians klarer å tilføre musikken en gnist som vitner om et ønske om å skape noe nytt.

ERFAREN BESETNING
Besetningen er et stykke norsk musikkhistorie i seg selv. Samlet har denne kvartetten mer enn 150 års erfaring. Gitarist og frontfigur Svein Heimvik spilte mange år med Divin’ Ducks – i seg selv et solid rockeband som turnerte like mye utenlands som innenfor Norges grenser. Trommeslager Zsolt Meszaros har i snart 15 år vært fast trommeslager for Chris Thompson (tidligere vokalist i
Manfred Mann’s Earth Band). Gitarist Helge Smith Rønning og bassist Geir Aimar Rognø har spilt med omtrent like mange personer som kan listes opp i en middels stor telefonkatalog. Vi snakker erfaring så det holder herfra til rockens vugge.

NYTT ALBUM FRA TEXMANIANS : “BROOKLYN HEIGHTS“
Det nye albumet fra Texmanians har fått tittelen “Brooklyn Heights”. Bare tittelen avslører at vi snakker om ekte saker. 10 nye
låter med tekster inspirert av dagliglivet i USA, og musikk inspirert av 70-tallets blues og rock! Verdt å nevne er Tony Mills,
(SHY/TNT) som gjør det meste av koring på “Brooklyn Heights“, og Rick Benton, (Magnum) orgel. De tre koristene The Black
Cherries som bidrar på albumet på låten “TRUCK ON“, forsterker også bandet live. Det musikalske er førsteklasses både når det
gjelder lyd og fremførelse. Det er heller ikke spart på noe når det gjelder det estetiske: Både LP og CD er utstyrt med omslag
som får øyene til å bli våte av begeistring. Plakat og farget vinyl for LP-kjøperne, 16 siders booklet og digipack for de som foretrekker CD. Eller du kan gjøre som en ekte tilhenger gjør: Skaff deg begge formatene.
Uansett hva du gjør: Skru volumet opp. Det nye albumet til Texmanians skal spilles HØYT!
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