
 

 
 
Der er fare på færde i Danmark og grunden er THE 
HITCHCOCKS. På kun 4 år har bandet vist sig at være dét band 
den internationale punk scene for alvor retter blikket mod.  
 
De 4 bandmedlemmer kommer fra vidt forskellige musikalske baggrunde og 
tydeligvis styrker det blot bandets kollektive udtryk. Med fortid og nutid i så 
brogede scener som death metal, crust punk, pop-punk og hardcore er bandet i 
stand til at skabe en både helt unik lyd og visuel præsentation. 
 
THE HITCHCOCKS startede i 2006 som trio men mod midten af 2007 var 
den nuværende line-up en realitet og bandet kunne for alvor fokusere på at 
perfektionere deres udtryk; tight melodisk punk rock med tydelige referencer til 
horror punk, old school punk og street punk. 
Som liveband blev THE HITCHCOCKS hurtigt en etableret enhed 
herhjemme. Velbesøgte lokale shows gav bandet troen på at chancerne for at 
tage aktiviteterne langt udover den danske grænse var store. En tysk mini-tour i 
2007 fungerede som en veltilrettelagt tester og på rekordtid var der skabt 
europæiske kontakter ift. kommende tour-eventyr.  
Derfor valgte bandet i 2008 at begå sig ud på deres første europæiske headliner 
tour, der talte Tyskland, Schweiz, Holland, Østrig og Danmark. Vigtigt at notere 
er i øvrigt at bandet på dette tidspunkt kun havde udsendt én demo EP i 
slutningen af 2007! 
Denne tour vakte interesse hos Danmark største band, Volbeat, der var hurtige 
til at invitere THE HITCHCOCKS med som support på deres udsolgte 
Danmarks tour i slutningen af 2008. En uhørt chance for et demo-band og 
naturligvis takkede de hurtigt ja tak. 
 
Så med debutalbummet “Blood Will Follow” på trapperne er det også med en 
god portion selvtillid at THE HITCHCOCKS ser på fremtiden. Albummet 
indeholder 14+ punk rock ny-klassikere, hver og én perfekt sammensat. Fyldt 
med agression, whoa oh kor, crossover genre referencer og et lyrisk indhold, der 
trækker hårdt på horror comic book-stilen har THE HITCHCOCKS skabt 
deres egen niché og kræver retmæssig opmærksomhed! 
 
               SELLING POINTS: 

• THE HITCHCOCKS tager på Europa tour i december 2010. 
• THE HITCHCOCKS udsender i efteråret alternative udgaver af “Blood Will 

Follow” i hhv. Europa og USA på CD. 
• THE HITCHCOCKS supporter Madball i København i august 2010. 

• THE HITCHCOCKS deltog på THE NEW ERA TOUR landet rundt i februar 
2009. 

• THE HITCHCOCKS var main support på Volbeats udsolgte Danmarks tour i 
November 2008. 

• THE HITCHCOCKS har tourneret Europa ved flere lejligheder i 2008-2009. 
• THE HITCHCOCKS er featured på “Heatseeker” compilation 10”, hvor de 

cover “Heatseeker” af Peter Pan Speedrock. 
• THE HITCHCOCKS har spillet med artister som Sham 69, The Bones, 

Volbeat, Demented Are Go, The Peacocks, Mad Marge & The Stonecutters, 
Societys Parasites, Agnostic Front og mange flere. 

 
Tjek www.myspace.com/hitchcockpunkrock og www.hitchcocks.dk  for  
yderligere info og updates. 

SCREAMING RECORDS præsenterer: 

 
THE HITCHCOCKS 

“BLOOD WILL FOLLOW” 
 

Format: 
12” vinyl album 

 
Katalognr: 

REASON-002 (normal - 475 eksemplarer) 
REASON-002-X (limited - 25 eksemplarer) 

 
Release dato: 

Fredag d. 18 juni 2010 
 

Trackliste: 
01: Werewolf 

02: The Fallen Ones 
03: Lust For Blood 

04: Cold Blooded Killers 
05: Renegade 

06: Rise From The Dead 
07: House Of The Dead 

08: Radioactive 
09: Space Invaders 

10: A Bomb 
11: Dead To Me 

12: Blood Will Follow 
13: UFO 

14: Locked And Loaded 
+ BONUS MATERIALE! 

 

 
 

THE HITCHCOCKS line-up: 
       Mads Dammann – Lead guitar 

Kasper Keen – Vokal & guitar 
Thomas Stubgaard – Trommer 

KB Larsen - Bas 

 

 
info@screamingrecords.dk 
www.screamingrecords.dk 

 


