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Track listing:
01 you caught my eye

02 an elephant's mind

03 erratic day

04 no reason required this love has 

expired

05 slippery

Green Pitch åbner 2011 med et brag af en EP.

„Asleep“'s  5  numre  beviser  endnu  en  gang 
Green Pitch's evne til at afdække melankolien 
i  fantastisk  flotte  singer/songwriter 
inspirerede pop melodier.

„Asleep“ er den første af 3 ep'er som Green 
Pitch udgiver i løbet af 2011.
Den næste ep, „Awake“, vil allerede være på 
gaden i maj måned og den 3. og sidste ep i 
rækken udkommer til efterået.

Siden  den  meget  anmelderroste  plade  „La 
Jolla“  udkom  i  2009  har  Green  Pitch 
gennemgået en større forandring; fra at være 
en duo, bestående af ægteparret Ste og Rex 
Garfield, er Green Pitch nu et fuldt band med 
4 medlemmer. Guitaristen og altmuligmanden 
Reno Rasmussen og cellisten Ronni Bjørnum 
Bengtsson er  blevet  inviteret  indenfor og er 
med  til  at  give  Green  Pitch  et  langt  mere 
fyldigt  udtryk  –  specielt  når  bandet  spiller 
live.

På  „Asleep“  vil  man sagtens  kunne  høre  at 
Green Pitch er blevet et mere sammentømret 
band  end  tidligere,  men  sangene  er  ligeså 
smukke  og  vemodige,  drømmende  og 
længselsfulde som altid.

De lange ture som bandet har taget igennem 
Tyskland og Schweiz, siden „La Jolla“ kom på 
gaden,  har  styrket  dem  og  givet  dem  et 
sammehold  og  en  spilleglæde  som  virkelig 
smitter og inddrager lytteren.

„Asleep“ er uden tvivl det stærkeste udspil fra 
Green Pitch til dato og en fornem start på den 
kommende triologi. 

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

Press:
www.ponyrec.dk/press_greenpitch.php 

Label:
PonyRec :contact@ponyrec.dk

Live:

1. februar 
Speakeasy på Wray - København

18. marts
Studenterhuset - København

mailto:contact@ponyrec.dk
http://www.PonyRec.com/
http://www.ponyrec.dk/press_greenpitch.php
http://www.myspace.com/greenpitchband
http://www.greenpitch.org/

	Green Pitch -
	Asleep
	Catalogue: PONY31	


