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Med udgivelsen af 3 ep'er i 2011 har Green 
Pitch endnu en gang høstet fortjente roser i 
pressen; bl.a. 6 stjerner i Gaffa for ”Alert”, 
mens ”Asleep” og Awake” begge modtog 5 
flotte stjerner.
Alle 3 ep'er er samlet her på ”Asleep Awake 
Alert”

Som på de foregående Green Pitch udgivelser er 
det Rex Garfields smukke og glasklare stemme 
som er i forgrunden og som bærer lytteren med 
rundt på pladen.
På ”Asleep Awake Alert“ får Rex desuden igen 
assitance af sanger Kristian Finne Kristensen – 
en mandlig vokal som danner en givende 
kontrast til Rex' forsigtige stemme.

Green Pitch's musik har stadig melankoli og 
længsel i centrum og på ”Asleep Awake Alert“ 
udføres den af et meget velspillende band.

Igennem processen med at indspille og udgive 
de 3 ep'er i 2011 har bandet gennemgået en 
spændende udvikling; fra tidligere at have 
været en duo er Green Pitch nu en samling af 
dygtige musikere som alle byder ind med hvad 
de kan.
Der er blevet plads til flere anderledes tiltag og 
Green Pitch er i dag mere at forstå som et 
kollektiv omkring ægteparret Ste og Rex 
Garfield.

2011 har været meget lærerigt for kollektivet 
og alle glæder sig til at tage fat i nye projekter.
Der er ingen tvivl om at Green Pitch meget 
gerne ville tage på en lang tur, men 
ægteparret er i dobbelt lykkelige 
omstændigheder, så der går nok et stykke tid 
inden vi ser Green Pitch på landevejen, men vi 
håber at „Asleep Awake Alert“ vil være et 
levedygtigt alternativ.

Med triologien er det i hvert fald sikkert at 
Green Pitch har tillagt sig en ny metode som vil 
frembringe en masse smukke, sørgelige, 
håbefulde og melankolske sange i fremtiden.

Links:
www.greenpitch.org
www.myspace.com/greenpitchband

Press:
www.ponyrec.dk/press_greenpitch.php 
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Discography:
Ace of Hearts CD (2005) 
La Jolla CD (2009)
Asleep 12” ep (2011)
Awake 12” ep (2011)
Alert 12” ep (2011)
Asleep Awake Alert CD (2011)

Track listing:
Asleep
You Caught My Eye
An Elephant's Mind
Erratic Day
No Reason Required This Love Has Expired
Slippery

Awake
Mourning Dove
Old Age 
Heavy Wings
Shot And Killed 
Skins

Alert
Ocean Wild
Stagename Marigold
The Machinery
Filthy Waters
Forest Fire
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