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For dem som ikke skulle vite det… Hvem er Burning Motherfuckers?
Hvis Burning Motherfuckers hadde vært en person hadde det vært en rastløs fyr
som kunne kommet med irrasjonelle utbrudd nå og da, og ikke kunnet te seg i
selskap.
Konsert på Betong 28. februar. Hva kan vi vente oss?
Et nakent og intenst show med masse nerve og god flow! Det blir minst en ny låt.
Kanskje to?
Sånn med tanke på smaltalk i selskaper med familie eller for den saks
skyld folk man ikke kjenner så godt… På en skala fra én til ti…. Hvor
nydelig er det å se ansiktsuttrykkene deres etter å ha spurt om hva bandet
heter?
Jeg har ikke sagt hva vi heter til mamma.
Under hvilke sjangre kan vi kategorisere bandet?
Vi prøver å omfavne en universell musisk ånd som eksisterer utenfor sjangre.
Andre har kategorisert oss som post-punk, noiserock, indie, punk, pop,
nøttemusikk, glorete horerock, smalahåveeee!!!!!!! For å nevne noen..
Burning Motherfuckers EP kom i fjor. Hvordan var responsen?
Det virker som om de som hørte EP’en likte den, men de fleste vet ikke at den
eksisterer. Den norske pressen glimret stort sett med sitt fravær. Men vi fikk bra
respons fra mange andre steder i verden, det virker som om amerikanere er
spesielt glad i Burning Motherfuckers.
Hva er det neste vi kan vente oss med tanke på utgivelse?
Vi begynner innspilling av debutalbumet vårt neste uke. Vi kommer til å gjøre det
mer ekstremt og mer dynamisk, dra den lenger ut men også ta det lenger ned. Så
snurrer vi det fram og tilbake og rundt og rundt til vi flyr riktig fort av sted.
Hvordan ser resten av 2013 ut for dere?
Få ut skiva og spille masse live!
Hvilken Burning Motherfuckers-video bør vi kaste oss over?
Dette liveopptaket med Øystein Sandsdalen på gjestegitar er jo stas! Filmet av
alltid trofaste Kai Mauseth.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=hcdOTAxG9M4
#t=869s
Hvilken avisoverskrift kommer vi aldri til å se med deres bandnavn i seg?
”All PR er god PR!” Eller ”Forkjøla! Kan ikke spille! ”
Hvilket band / Hvilken artist burde vi få øynene opp for?
Amiga-maniac ZIXAQ!
https://soundcloud.com/zixaq

