Neem een duik in de jaren 80 gemixed met moderne dark-edged rock. Energie,
warmte, melancholie en af en toe een kritische noot is wat je muzikaal kan
verwachten van Morgendust, een indie rock band uit Zwolle. Flarden van Tears
for Fears, Pink Floyd, Talk Talk, Duran Duran (ontdek jij dat vleugje Simon
Lebon? :) en Peter Gabriel gecombineerd met invloeden van moderne bands als
Editors en Radiohead maken M
 orgendust de perfecte blend van de sounds van
de 80’s en de moderne sounds van nu.
In 2018, startten drummer Marco de Haan en toetsenist/producer Iwan Blokzijl
(samen hiervoor in electrorockband Soulstar) met het schrijven van nieuwe
tracks in een andere richting. ‘En al na een paar demos merkten we dat we iets
goeds en bijzonders te pakken hadden’, zegt Marco, nu als frontman en
leadzanger. ‘Minder rauw dan Soulstar, misschien wat ‘poppier’ en met de
warme organische en typische synthsounds uit de jaren 80 waarmee ik ben
opgegroeid’, licht Iwan glimlachend toe.
Een nieuwe muzikale richting, een nieuwe naam, aangevuld met drie
gelijkgestemde muzikanten: M
 orgendust is geboren. Vijf zeer ervaren
muzikanten die zowel in de studio en live on stage hun mannetje staan. Hun
toegankelijke en pakkende songs maken van Morgendust een ideale act voor
festivals.
Hun eerste first single ‘Storm will come’ is hun debuut en het begin van een
serie singles voor 2019, verder is er een EP gepland voorjaar/begin zomer.
‘Het voelt echt goed waar we mee bezig zijn en we hopen dat de verhalen en
de muziek van onze songs aankomen bij het publiek’, merkt Iwan op.
‘Absoluut!’, vult Marco aan. ‘Als we oud zijn kunnen we in ieder geval

terugkijken en tegen elkaar zeggen: ’dit is het beste en mooiste wat we hadden
kunnen maken.’
Morgendust bestaat uit Marco de Haan (lead vocals, gitaar), Ron van Kruistum
(gitaar, backing vocals), Iwan Blokzijl (keyboards, backing vocals), Dario
Podzderski (bas, backing vocals) en Job Noordmans (drums & percussion).
http://www.morgendust.com
https://www.facebook.com/morgendust/
https://www.instagram.com/morgendust/
https://twitter.com/morgendust
https://www.youtube.com/channel/UCXfL6hq2-ANg1e3OO5Xco9A

https://open.spotify.com/artist/6snhDHL7ksXmcYJ6nIXUHw?si=BDH2vLAGQHeTEw
LzEJlxKg
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