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Enfant terrible teenage-barnet GUSTAV FOSS er endelig klar med debut EP’en
med det skælmske navn ”Give A F***” på det eneste passende medie; vinyl!
Men det har været ventetiden værd for multi-talentet har perfektioneret sit
udtryk og er i absolut topform!
Allerede som 17-årig tog esbjergenseren medier som Soundvenue, Gaffa og Bandbase.com samt
branchefolk som Kjeld Tolstrup og Tony Scott med storm og var bl.a. Ugens Uundgåelige hos De
Sorte Spejdere 2 uger i træk. Hans tag på Alternative Pop-genren trækker inspiration fra folk som
Dust Brothers, Mellow Gold-æra Beck, Beastie Boys og Peeping Tom og denne skønne skizofreni
vækker tydelig interesse hos store dele af branchen.
Der er tale om en alternativ fusion af hip hop, pop og rock og kombinationen leveres med en
attitude, gejst og frækhed som kun en teenage-knægt med kroppen fuld af homoner kan
præstere.

Release dato:
Lørdag d. 26 februar 2011
Trackliste:
Side 1:
01: Easy
02: Home Run
Side 2:
03: Piggy Bank
04: Pleasure Please

De 4 numre på ”Give A F***” EP’en trækker lytteren i 4 forskellige retninger hvor
fællesnævnerne må siges at være det melodiske approach, de dejligt provokerende tekster og
den eminente legesyge med formen og udtrykket.
Den voldsomt dansable ”Easy” føder GUSTAV FOSS’ ego samtidig med at der er det rette glimt i
øjet og en lyrisk attitude fyldt med provokation man kan nikkende genkendende til fra hip hop
scenen fra dengang dén var farlig. Den slæbende, næsten Weezer-slacker-agtige, ”Home Run”,
der indeholder et komplet uventet c-stykke, står som et potentielt monster-sommerhit med det
uforglemmelige hook og netop détte nummer opsummerer nok GUSTAV FOSS bedst; man
snakker ikke om et home run – man laver det. Føromtalte legesyge ses tydeligt på EP’ens 3.
skæring ”Piggy Bank”, som hiver lytteren i utallige retninger indenfor bare det første minut.
Alligevel hænger det sammen og viser meget tydeligt crossover potentialet mellem hip hop, pop
og straight up rock ’n’ roll. Sidste nummer imidlertid, det næsten uhyggelige ”Pleasure Please”,
kan noget helt andet med sit horror-core møder industrial møder dub udtryk. Med messende,
hviskende stemmeføring og dyster instrumentering bliver man hevet ind i et univers hvor man
hurtigt stiller sig tilfreds med ”bare” at få pisk.
GUSTAV FOSS er fremme med pegepinden og kræver opmærksomhed med disse 4 fantastiske
skæringer, der fungerer rigtig fint som fortløberen til fuldlængde albummet der gerne skulle
komme i slutningen af 2011!

SELLING POINTS:
•
•
•
•
•
•
•

GUSTAV FOSS tager på Danmarks tour i efteråret 2011.
GUSTAV FOSS spillede Danmarks Grimmeste Festival 2010.
GUSTAV FOSS deltog på THE NEW ERA TOUR landet rundt i marts 2010.
GUSTAV FOSS supportede Chicks On Speed på Voxhall i Aarhus i 2009.
GUSTAV FOSS spillede Start! Festival i København 2009.
GUSTAV FOSS var Ugens Uundgåelige 2 uger i træk i de Sorte Spejdere på en demo.
GUSTAV FOSS var main support for The River Phoenix på deres Danmarks turné i 2008.
Tjek www.myspace.com/gustavfoss for yderligere info og updates.

GUSTAV FOSS line-up:
Gustav Foss – Vokal
Christian Nørby Friis Sørensen – Bas
Mikkel Stokholm – Trommer
Lasse Tarp – Guitar
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