TVIVLER - EGO
Presse + bio
EGO er titlen på Tvivlers debutalbum. Albummet er opfølgeren på en trilogi af 7“er EP’er ved
navn Negativ Psykologi #1-3; et navn der går igen på Tvivlers eget pladeselskab Negativ
Psykologi Records, som udgiver debutalbummet DIY style d. 3. april 2020.
EGO en plade om mod og trods. Det er en plade om forhold og selvforhold, om knuder og
indre uhyrligheder. Det er sange i det neoliberale København, sange fra det senmoderne liv,
sange om indersiden af kapitalisme, om at holde ved uden at holde fast. Det er sange om at
generobre livet fra håbløsheden. Det er en plade om at ville; om at forpligte sig på det, der er
vigtigt.
Pladens femten sange bevæger sig fra lige på og hård hardcore punk henover ambiente
droner til støjet rock: tromme, bass, guitar, stemme. Hver sang er skåret ind til kernen; det er
ren maksimalisme. Det er både en hyldest til punk i sin reneste form og et spark i røven til
den dogmatisme, der ofte ledsager den.
Albummet er indspillet med Sune Kaarsberg og Christian Ankerstjerne i Black Tornado
Studio, mixet af Scott Evans (Kowloon Walled City, Sleep, Wren, Less Art) og mastereret af
Brad Boatright. To sange på albummet gæstes af saxofonist Henrik Pultz Melbye fra det
danske eksperimental-rockband Svin.
Om bandet
Tvivler er Morten Ogstrup Nielsen (bas), Thomas Feltheim (guitar), Morten Clausen
(trommer) og Thomas Burø (vokal). Bandet blev dannet i 2014 ud fra en ambition om at
skrive hurtig, beskidt, vedkommende og voldsom musik. Den ambition blev i årene 2015 2017 udtrykt i udgivelsen af tre EP’er under titlen Negativ psykologi #1-3 og koncerter i
Danmark, Tyskland, Frankrig, Tjekkiet og Slovakiet. I 2017 spillede Tvivler på Roskilde
festival og gik derefter i gang med at skrive, hvad der skulle blive til EGO.
Alle i bandet har været aktive længe på den danske alternative musikscene: Feltheim og
Clausen spillede i hardcore bandet Children of Fall og mathrock-monstret Obstacles, Burø
sang for bandet Lack og Ogstrup er aktiv med Town Portal. I disse bands har musikken altid
været grænsesøgende og koblet med det energiske og ekspressive. Tvivler er en
forlængelse af den ånd: det er Kliché, der har fået et uægte barn med Discharge, eller et
punkband med lige så meget kærlighed til Blondie som til Brutal Truth.
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