BUCKET BOYS CD “THOUGHTS ON AN ELECTRIC CHAIR”
(BOGEYMAN MUSIC, BM-1115)

"more great sounds of desert and sunset"
Ze houden van bands zoals Tito & Tarantula of Willy Deville, hebben de soundtracks van filmen zoals
„From dusk till dawn“ en „Desperado“ opgezuigt en deze stijl in zich opgenommen. En daarvan hebben
ze onafgebroken z’n eigen ding gemaakt – de onmiskenbare sound van de BUCKET BOYS.
De vermenging van rock, blues en country, met binnenstromen van surf, roots, americana en af en toe
weer een pikant snuifje TexMex-kruid is al lang de soundtrack voor een rit met een 59er CadillacCabrio door de woestijn. De pumpgun op de achterbank en een lijk in de kofferbak, kwellend dorst in
de keel en de state police zit hun op de huid ...
De BUCKET BOYS leven de droom van highways zonder eind, talloze concerten en Tequilageinspireerde fantasien - in october al voor 20 jaren.
En nu is de nieuwe fantasie eruitgekomen:
De negende CD van de BUCKET BOYS „Thoughts on an electric chair“.
Nachten lang hebben ze in eindelosen studio sessies gezetten. Ze hebben gedronken en druipend van
het zweet gemusiceert, ja ze hebben ook hard gewerkt in z‘n studio noemt „Desert-Room“.
En wat is erbij eruitgekomen? Een conceptie album met een krachtig verhaal.
Luister naar de songs, die de gedachtegang van een man voor z’n terechstelling beschrijven. Z’n leven
en verschillende episoden daarvan trekken zoals in een filmtje voorbij.
Was het goed zo of wilde hij iets anders doen, als hij kunnde? Is het echt zo vreselijk te eind z’n leven
op deze manier? Luister naar deze „thoughts“ en mischien je zult het herkennen.
De muziek van de BUCKET BOYS brengt beelden in de kop, het is „bioscoop voor de oren“. Dat was
het al lang. Maar mischien nooit zo nadrukkelijk als nu op „Thoughts on an electric chair“ …
Te koop in de winkels, in distributie van TIMEZONE (Osnabrück/D), met ca. 1000 Phononet-partners,
zoals ook Amazon, jpc, Müller, wereldwijd verkrijbaar op iTunes, Amazon, Google Play, Spotify etc.
Kontakt / Booking / Merchandising:
BUCKET BOYS, c/o BISHOPS AGENCY | Winkeln 141 | D-41068 Mönchengladbach
TEL +49-2161-953995, FAX +49-2161-953999, BIAgency@Bucket-Boys.com
www.Bucket-Boys.com
CD-publicaties van de BUCKET BOYS op BOGEYMAN MUSIC:
CD SPANISH SUN (9/1999)
(+ ”CUSTOM SHOP COLLECTION”-CDs SPANISH FUN / SPANISH PUN)
CD DEEP DEPARTURE (12/2000)
CD SWEAT (7/2003)
CD HOLLYWOOD BOULEVARD (5/2006)
Maxi-CD SUNSET BAR (4/2007)
CD KILLING CLUB (5/2009)
CD LEAVIN' GAIL (10/2011)
CD THOUGHTS ON AN ELECTRIC CHAIR (9/2015)
CD-publicatie op POPVIRUS SOUNDTRACK:
CD (instrumental) BURN BABY BURN (6/2014)

