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Om udgivelsen
Den tredje udgivelse på Rust Music er intet mindre end en debut. Derfor er det med stor ære, at vi præsenterer musik-Danmark for trioen We Go Ego.
Inspirationerne tæller blandt andet LCD Soundsystem, The Teenagers og Joy Division på lydsiden, mens
The Kinks, Neil Young og José Gonzales har inspireret til tekstuniverset. Fans af New Order-lyden vil ikke
gå galt i byen med We Go Ego.
Bandet har allerede en del koncerter og en 'Soundvenue selected'-titel i bagagen, og nu får I mulighed
for at tage deres blanding af electronica, pop og fest med hjem eller på iPod'en eller mobilen.
Hvem er We Go Ego?
Omdrejningspunktet i gruppen er Tune Madsen. Han spiller trommer for duoen Nordstrøm, der bed sig
eftertrykkeligt fast med hittet 'Berlin', og i We Go Ego-regi står han også for trommerne samt programmeringen i produktionerne.
Tune var med til at samle bandet, der til at starte med bestod af fem medlemmer, men efter nogle ændringer i opstillingen udgør han nu holdet sammen med Kristian Matthiesen på vokal, synths og guitar,
samt Jacob Broholm på synths.
Sangene bliver som udgangspunkt forfattet af forsangeren Kristian med hjælp fra Tune og Jacob, der
også producerer numrene sammen.
"Kristian og jeg spillede sammen for 10-15 år siden i et americana/country-band, hvor vi spillede hans
sange, men vi har holdt kontakten lige siden. Jacob og jeg har gået på konservatoriet sammen og spillet
en hel masse langt ude freejazz," fortæller han og tilføjer, at jazz-eksperimenterne stadig bliver udlevet.
We Go Ego-drengene lægger ikke skjul på, at fremdrift er vigtigt for dem:
"We Go Ego laver konstant musik og er i evig udvikling og gider ikke vente på den langsommelige proces,
det kan være at indordne sig under store selskaber. Lyden ændrer sig konstant, og det skal ud, mens
bandet stadig selv er "varme" på numrene," erklærer de.

Sagt og skrevet om We Go Ego
»[…] spiller kølig synthpop med vægt på dansable beats og inspiration fra tidlig techno og house. Deres
velproducerede lyd leder tankerne hen på både Simian Mobile Disco og svenske Andreas Tilliander med
enkelte afstikkere til New Order« - Musikmagasinet Soundvenue

Koncertplaner
We Go Ego spiller koncert på Rust lørdag d. 29. nov.
Derudover tager We Go Ego på turné i Danmark i januar og februar 2009 i anledning af udgivelsen.

Om Rust Music
Rust Music er musikklubbens Rusts pladeselskab for de skæve vinkler og historier, som ellers ikke ville
finde vej til lytternes ører. Pladeselskabet fokuserer på sideprojekter, live-versioner og b-sider.
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