SLO DOWN - Roots Rock Reggae Liveband

Slo Down har været på den danske musikscene siden 1983 båret af passion og
stamina, vedholdenhed og kærlighed til musikken. Stilen er Roots Rock Reggae fra
60 / 70erne.
Alle tracks er skrevet af Don Brock stærkt inspireret af de store reggaekunstnere Bob
Marley, Burning Spear og Steel Pulse med vægt på den tunge bas, melodien og tekster
med budskaber. Sangene emmer af holdninger til systemernes indbyggede undertrykkelse
og begrænsninger. De handler om fest, dans og feeling allright, og de handler om
dedikeret kærlighed.
Slo Down er startet i 1983, af den unge Ole Brockmann. Han var 16 år, da han fik en plade
med Jimmy Cliff ”The Harder They Come”. Kort efter hørte han Positive Vibration med
Bob Marley og han var ramt af denne musik, der gav mening. Måden trommer og bas
spillede sammen, rytmen , stemningen, sangen og tekster startede den passion, der siden
har drevet musikeren og sangskriveren.
Det er passion og kærlighed til reggaemusikken, der har været drivkraften og årsag til at
Slo Down stadig lever.
Mere end 100 dygtige og kendte musikere har i årenes løb spillet med, og gennem tiden
har skiftende besætninger på alle pladser været i den benhårde reggaeskole - Slo Down.
Det er Ole Brockmann, der skriver sangene og med stædig vedholdenhed insisterer på
den oprindelige Roots Reggae Feeling, ideen om det store band og den vigtige sang.
Bandet har i tidens løb spillet mange koncerter og samarbejdet med Sound Systems,
dansere, rappere og andre solister. Der har altid været plads på scenen til flere udtryk.
Slo Down anno 2015 har et nyt hold på de fleste pladser, stadig tight med samme passion
og roots reggae felling.

Spotify

slodown

facebook

YouTube Close to You

Udgivelser: Soon Come 2004 & Wired 2009
Booking: More Music +45 30253506 || moremusic@moremusic.one || www.moremusic.one

