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DISTORTION
TAMERS
“Junglehead Stories”
CD

Οι Distortion Tamers είναι ένα R'N'R τρίο από την Αθήνα (Ελλάδα), που
παίζουν αγνή, πρωτόγονη και εκρηκτική µουσική βασισµένη στα πρωτογενή
συναισθήµατα και τη χαρά του R'N'R. Rock, garage, surf, psychobilly και punk
γεύσεις αναµεµειγµένες µε την «ζωντανά στην σκηνή» στάση τους,
δηµιουργούν το δικό τους στυλ ήχου, εκφράζοντας την RΙΚΗ ΤΟΥΣ σηµερινή
εκδοχή του ροκ εν ρολ.
Σχηµατίστηκαν στο τέλος του 2009 και έδωσαν την παρθενική συναυλία τους
τον Μαϊο του 2010 (άνοιγµα για τους The Last Drive) λαµβάνοντας άριστες
κριτικές από τον ελληνικό τύπο.
Η σύνθεση των Distortion Tamers είναι η εξής:
Κωστής Αναγνωστόπουλος (Kosta.A-Monk) ― κιθάρα/φωνή. Ο βασικός
συνθέτης της µπάντας µε δύο δεκαετίες προυπηρεσίας στην πλάτη του µε
µπάντες τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλα µέρη της Ευρώπης (Γερµανία), έχει
ήδη τεράστια εµπειρία όσον αφορά το R'N'R. Έχει συνθέσει επίσης τη µουσική
για την ταινία «Medusa» (βραβείο επιστηµονικής φαντασίας στο φεστιβάλ
κινηµατογράφου στο Χιούστον του Τέξας, ΗΠΑ) και συµµετείχε στην
δηµιουργία διαφόρων ηχογραφήσεων και ζωντανών εµφανίσεων.
Χριστόφορος Τριανταφυλλόπουλος (Silver) ― drums. Με περισσότερα από 20
χρόνια υπηρεσίας ως ντράµερ των ελληνικών νεο-ψυχεδελικών πρωτοπόρων
Purple Overdose και No Man’s Land είχε επίσης την ευχαρίστηση να συµβάλει
στην πραγµατοποίηση 12 δίσκων.

Tracklisting:
1. New Sunrise
2. Sunday of the Dead
3. Bad Dog
4. Give me Soul
5. Better Move On* (Arthur Alexander)
6. Swell
7. Down in the Hole
8. Motorcity Surf
9. Rage
10. Hey Bro
Interviews, Booking & Contact :
e-mail: distortiontamers@yahoo.com
MySpace :
www.myspace.com/distortiontamers
Reverbnation :
www.reverbnation.com/distortiontamers

Στέλιος Voumvakis (PEP) ― µπάσο. Ο 22χρονος ταλαντούχος µπασίστας είναι
το φρέσκο αίµα στην σύνθεση των Tamers!

Facebook :
www.facebook.com/pages/DistortionTamers/185485858170956

Καθώς θα διαβάζετε αυτό οι Distortion Tamers θα έχουν ολοκληρώσει την
ηχογράφηση του παρθενικού τους άλµπουµ «Junglehead Stories» που θα
κυκλοφορήσει από την Green Cookie records.
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Στα σχέδιά τους είναι να συνεχίσουν να δηµιουργούν R'N'R δίσκους και να
παίζουν R'N'R gigs!
... ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ !!!
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