Bio Slew Jones

Slew Jones (Nederlands)
Slew Jones, vier rockende mannen. Stampende songs, catchy melodieën. Lekker rauw
en ruig, vooral niet te netjes. Vol sfeer en adrenaline. Stil blijven staan lukt niet...
Zo begon de bio van 2008, en zo begint de bio van 2010 dus ook. Want eigenlijk is er
de afgelopen twee jaar maar een ding echt veranderd: Slew Jones is nog beter
geworden!
Luister maar naar het nieuwste album, Fool a Frog. Het album met elf nieuwe songs is
deels opgenomen door Dick Kok van DK‐Music in Lage Vuursche, en deels in The Shed,
de eigen studio van Slew Jones in Amersfoort. En het resultaat mag er zijn! De band
presenteerde het album in maart 2010 tijdens een grote Slew Party in een kolkende
IJsbreker in Leusden. Nieuwe nummers als In & Out, Undergroud en Get You Out
knallen van het podium, het nummer Up is inmiddels al gedraaid op Radio 538.
Na een paar jaar op een laag pitje te hebben gestaan, is Slew Jones nu al weer een
tijdje 'back in action'. Een klein beetje ouder en wijzer, maar vooral ook gretiger dan
ooit. In 2008 verscheen de cd Phone Conversations, in 2010 volgde het album Fool a
Frog. De band bestaat sinds de jaren negentig. Jonge jongens, dromend van vette
contracten en stadions vol mensen, vormden een band en gingen aan de slag. Het
leidde tot een stuk of wat cd's, optredens in het voorprogramma van nationale
grootheden als de Tröckener Kecks, shows op festivals als Hilversum Alive en Vathorst
Now en in zalen als het Utrechtse Stairway to Heaven en het Amsterdamse Paradiso
en de officiële release van de single You & Me via het label van deze roemruchte
rocktempel.
Slew Jones:
Tommy Koot ‐ drums, samples
Jurgen Oskamp ‐ zang, gitaar
Thomas Verplak ‐ gitaar, zang
Eric Lorier ‐ bas, zang
Voor meer informatie:
http://www.slewjones.com/
http://www.slewjones.hyves.nl/
http://www.myspace.com/slewjones
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Slew Jones (English)
Slew Jones, four rocking men. Steamy songs, catchy melodies. Full of adrenaline,
loaded with feel good rock 'n' roll. Slew Jones on stage means an audience that won't
be able to stand still. You got to dance, shake or at least move your head when you
listen to real Slew music. Take a listen to the songs on the album Fool a Frog, released
in the Spring of 2010, and you will know what we mean.
Fool a Frog, recorded in 2009, brings you eleven stunning songs. The album was partly
recorded by Dick Kok (DK‐Music) in Lage Vuursche, and partly at The Shed, Slew's own
recording studio in Amersfoort. The band decided to launch the album with a big
party in Leusden, the native soil of Slew Jones. Brand new songs like In & Out,
Underground and Get You Out turned out to be immediate crowd‐favourites, and Up,
another song from Fool a Frog, has already been played on the national radio stations
Radio 538 and Kink FM. The Summer of 2010 brought a new highlight to the history of
Slew Jones. The band recorded and released Slew Jones' first ever video for the song
Up. Check it out on YouTube or on Slew's own sites.
Previously Slew Jones performed opening acts for famous Dutch bands like Trockener
Kecks and Nilsson. The band also performed on festivals like Hilversum Alive, Vathorst
Now and Queen's Day Hilversum, and played in clubs like Stairway to Heaven in
Utrecht, Tagrijn in Hilversum and Winston Kingdom and Paradiso in Amsterdam. The
band has also released a single (You & Me) with Paradiso.
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Slew Jones:
Tommy Koot ‐ drums, samples
Jurgen Oskamp ‐ vocals, guitars
Thomas Verplak ‐ guitars, backing vocals
Eric Lorier ‐ bass, vocals
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Voor meer informatie:
http://www.slewjones.com/
http://www.slewjones.hyves.nl/
http://www.myspace.com/slewjones
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