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Om denne udgivelse
I Politiskolen-filmene daler kvaliteten, efterhånden som nummeret stiger. Sådan er det ikke på Rust
Music, hvor vi holder kvaliteten i top, skønt vi bevæger os i forskellige genrer.
Nu præsenterer vi udgivelse nummer fire, og det er med stolthed i stemmen, vi kan sige, at det er vores
første – men ikke sidste – live-udgivelse. Fra idéen om, at musikklubben Rust skulle have et pladeselskab
blev undfanget, har målet været at udsende live-musik.
Og hvad er mere oplagt end at udgive lyden fra et af Danmarks mest veloplagte bands, der trykker den
af i vores egen dagligstue, scenen på Rust. Det er der, vi gør nu, når vi giver hele verden muligheden for
at lytte til Vincent Van Go Gos koncert i september 2008.
At stå foran et festklart publikum er intet nyt for Vincent Van Go Go, der har spillet et hav af koncerter,
både herhjemme og i den store, vide verden. Blandt andet sammen med manden, der opfandt begrebet
reggae, Toots and The Maytals.
Faktisk er publikum så vigtigt for bandet, at album nummer to, "People" blev indspillet foran et publikum,
der dansede, festede og larmede med under de otte dage, som indspilningen tog.

Lidt om numrene på "Live"
Diggin': Groovet i sangen opstod under en jam session i Rio, som forklarer den høje percussive natur,
nummeret indeholder. I sangen synger bandet "Chimbua kwa fullah", som, så vidt vides, betyder "vi
søger glæde" i Swahili.
Handclaps: En af de mest basale rytmiske øvelser er at klappe i hænderne. Menneskeaber gjorde det for
mange tusinde år siden, og vi gør det stadig den dag i dag. Bandet beder publikum gøre det, ikke bare
fordi lyden af klappende hænder er en af deres yndlingslyde i verden, men fordi koncerterne handler om
at kombinere bandet og publikum til en kerne af kærlighed.
Do U Know?: Dette Vincent er Van Go Go-hymnen. Omkvædet er skabt til, at folk skal synge med og
alt, hvad man skal gore er at råbe "Vincent Van Go Go". En simpel "crowd pleaser".
The Good Work: Alle kunstnere søger at være innovative. Men nogle gange forsøger man så hårdt, at
man ender med den modsatte effekt. Med denne sang siger bandet, at hvis du holder kursen, tager det
roligt og tror på hvad du gør, så ender du muligvis med et bedre produkt – et der er individuelt og måske
endda innovativ set i det lange løb.

Sagt og skrevet om Vincent Van Go Go
"Det er nemt at blive forelsket i VVGG's glade og problemfrie univers af super-tilbagelænede reggaefunk-rytmer og legesyge tekster." – Musikmagasinet Gaffa

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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