MACSWORDFISH

…een rauwe stem, een huilende gitaar en

opzwepende drums...

Rauw, persoonlijk en verrassend, dat is de muziek van de drie Bredase jonge
mannen die samen MacSwordfish vormen. Met inspiratiebronnen van ‘The
White Stripes’, ‘Triggerfinger’ tot ‘Band of Skulls’ maakt de band op geheel
eigen wijze “eigenzinnige bluesrock”.
Gebonden door hun gezamenlijke liefde voor “rauwe” en “oprechte” muziek,
spelen de heren shows door heel het land, van de grotere poppodia tot
festivals en zelfs theaters.
MacSwordfish voegt verschillende stijlen, als stonerrock, surf en psychedelica
samen tot een dansbare stijl die eigenlijk alleen als “MacSwordfish”
gedefinieerd kan worden.
De band is uniek vanwege het grote geluid dat de ze neerzet, met slechts 3
man en zonder (!) de ondersteuning van een basgitaar.
Deze combinatie van een eigen stijl en het brede geluid is een formule die
MacSwordfish’ muziek voor een gevarieerd publiek aantrekkelijk maakt.
Na het digitaal uitbrengen van de “self-titled” demo EP in 2011 begon het
avontuur voor de band, wat leidde tot vele lokale optredens maar ook tot gigs
in, onder meer, De Melkweg, 013, Mezz en op het Bredase festival Breda
Barst. Ook was de band in 2012 één van de finalisten van de landelijke “Red
Bull Bedroom Jam” wedstrijd.
De 2e EP “Instigator” werd in mei dit jaar uitgebracht.
Op het MacSwordfish-verlanglijstje staan op dit moment:
nog een album uitbrengen, veel grote festivals spelen en natuurlijk, ‘De
Wereld Draait Door’.
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Victor Wasser (20) Zevenbergen, kreeg op
zijn tiende pianoles en zong in het plaatselijke
koor. Toen hij 14 was ontdekte hij de
rockmuziek in alle soorten en maten. Dit sprak
hem meer aan dan de kerkelijke muziek van
het jongenskoor en hij besloot hiermee verder
te gaan. Overigens heeft ook klassieke muziek
nog een belangrijke invloed.

Casper Heystee (21) Breda, begon op zijn
vierde met cello les en hield dat 8 jaar vol.
Daarna stapte hij over op gitaar en basgitaar
waar hij meer van zijn eigen muzikale stijl in
kan leggen.
Hoewel hij sinds 2012 basgitaar aan de
RockAcademie in Tilburg studeert, is hij in de
band de gitarist.

Mark van Reusel (19) Breda, had al op jonge
leeftijd drumles. Hij maakte deel uit van
diverse bands.
Tegenwoordig studeert Mark drums aan de
RockAcademie in Tilburg.
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