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Om denne udgivelse
Det er med stolthed i stemmen at Rust Music præsenterer endnu en dansk debutkunstner, efter at have
været platform for debuter fra Lad De Små Børn Lege (rust/001) og We Go Ego (rust/003).
Skæbnen vil det sådan, at en af kunstnerne på udgivelse nummer fem faktisk allerede har været repræsenteret på Rust Music tidligere nemlig Mathias Lyhne, der udgør halvdelen af Lad De Små Børn Lege og
en fjerdedel af Altmodisch.
EP'en er en kombination af to numre fra bandets tidligere og selvudgivne EP (kun optrykt i 1.000 eksemplarer) og to helt nye numre fra studiet, skabt og indspillet specifikt til denne udgivelse.

Biografi
Historien om Altmodisch starter i december 2007, hvor brødrene Kristoffer (trommer) og Mathias Lyhne
(programmering) starter bandet. Hurtigt får de selskab af deres barndomsven Thomas Mondrup (guitar)
og senere sangeren Hans Christian.
De fire trækker på inspirationer fra kunstnere som Portishead, The Notwist samt Postal Service og beskriver deres stil "indietronika". De udforsker spændingsfeltet mellem de elektroniske og det analoge, det
moderne og det gammeldags, med fokus på at opbygge energien og slippe den løs i hvert nummer. Dette
sker blandt andet ved at kombinere flydende lydkollager med fængende melodier, hvilket giver en
uimodståelig inditronika-cocktail.
Bandet snakker allerede nu med et udenlandsk pladeselskab om en albumudgivelse, men intet ligger
endnu helt fast i denne tidlige fase.
For de sprogligt interesserede derude kan det nævnes, at "Altmodisch" er tysk for "gammeldags". Vi vil
lade dig bedømme, om du synes, den beskrivelse passer på bandet, men det mener vi så sandelig ikke.

Sag tom Altmodisch
"De to guitar-og keyboardspillende sangere Hans Christian og Thomas Mondrup i Altmodisch forstår nemlig at smide eftertænksomme ørehængere af sted a la Postal Service, i mens Mattias & Kristoffer Lyhne
fremmaner solide, glitchede rytmebunde"
- Soundvenue da de udnævnte Altmodisch til "Soundvenue Selected" i november 2008.

Altmodisch: "Altmodisch" bliver udgivet på Rust Music den 2. Februar 2009.
Lyt til udgivelsen på last.fm: http://www.last.fm/music/Altmodisch/Altmodisch

About 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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