BIOGRAFIE DUSTBOMBERS
Dustbombers is een post-punk duo uit Arnhem/Nijmegen. De band klinkt als een
kruising tussen Whispering Sons en The Murder Capital aangevuld met een dosis noise
en een rand psychedelica. Wat op zich ook weer niet gek is als je bedenkt dat de
band startte als een noiserock band en beïnvloed is door bands als Big Black, Red
Lorry Yellow Lorry en Distorted Pony.
Dustbombers is opgericht in 2012 door Joost Reijnders (eerder o.a.
stoner/alternatieve rockband Barbarella) en Erik Drost (Legendary Pink Dots). De
band heeft een voorliefde voor donkere teksten, fuzz gitaar en bas; de dystopie
ligt altijd op de loer:
“...nummers als The Guard en And Beyond klinken kil, onverholen duister en soms
ronduit griezelig. De spookachtige stemmen en andere samples uit sciencefictionfilms
dompelen zich als horrorfiguranten in het gruizige gitaarwerk.” (recensie over de
eerste lp ‘Dustbombers’)
Dustbombers speelde o.a. in het voorprogramma van Tera Melos en bracht een aantal
ep’s uit. De ep Public Beta werd genomineerd voor ep van het jaar 2015 door
3voor12Gelderland. In 2016 kwam het debuutalbum ‘Dustbombers’ uit. Enkele
recensies:
“de mosterd wordt gehaald bij duistere postpunk en industrial bands die de jaren
tachtig opschudden” (Written in Music)
“songs are bear full-sounding guitar and vocals that at times reach into the
elaborately strange. Very good for getting that heavy post-metal fix and really does
show off some amazing guitar work.” (spacerockmountain blog)
Na een aantal relatief rustige jaren is 2021 het jaar waarin Dustbombers er weer
vol voor gaat met nieuw werk. In mei 2021 is de ‘Mission to Mars’ ep uitgebracht.
Mission to Mars is opgenomen en gemixt in de Dustbombers studio in Arnhem en is
gemasterd door Alan Douches (West West Side Music, o.a. Mastodon, Torche, Chelsea
Wolfe). De ep bestaat uit een viertal (wederom) donkere nummers en is de voorloper
voor een jaar vol nieuwe releases.
DUSTBOMBERS:
Erik Drost: gitaar
Joost Reijnders: bas, zang, programming
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