Melodiøs, alternativ rock, med fokus på mødet mellem det smukke og det skæve

Under sammensmeltningen af disse kontraster er den frie fortolkning altid i spil. På lydfladen arbejder rocktrioen med en
blanding af synth, distortion og oktaver, der sammenflettes i karakteristiske stemninger, i en blanding af energiske udbrud.
Drivet er et absolut frit udtryk og bandet møder musikken hæmningsløst og uprætentiøst, med en kreativ og nærmest barnlig
tilgang. - Alt er tilladt Medlemmerne er et kulturmix, med aner fra Finland, Japan, Sverige, Danmark og Polen, hvilket fordrer en nuanceret tilgang til
deres univers. Diversiteten samles i et musikalsk fællesskab, hvor bandets frie tilgang danner en altafgørende konsensus.
Med deres nyeste singler anbefalet af Karrierekanonen, samt to nomineringer og en kåring som årets liveband, har
københavnerbandet dannet sig et ambitiøst fundament.
Bandet er vinder af ”Tak Rock” battle med rotation på ”MyRock” radio. Siden er der samarbejdet med det britiske
label/A&R/management team Holier Than Thou Records, hvorefter det bl.a. er blevet til airplay på DR P6 Beat, MyRock og FM
radiostationer i England og Australien.
ZOOMENOW arbejder pt. på deres første album, der udgives i 2020
Bandet har spillet over 100 koncerter i DK og UK.
“The song continuously builds throughout, musically and emotionally. A sort of mellow energy in the verses, similar to that of bands like Muse or U2,
meshes nicely with a catchy, familiar drumbeat in the choruses, something that will resonate with fans of just about any rock subgenre”.

- Boston Rock Radio
”Det efterhånden erfarne og scenevante rockband udviser en god publikumskontakt.
Selvom Zoo Me Now giver den gas i en hel time, går tiden stærkt og da der råbes ”sidste nummer”, føles det som om de lige er begyndt”
- Photo-claw.blogspot.com
”Vi anbefaler ”Wrong”.
Nordisk singersong writer lyd med masser af melankoli”.
- Karrierekanonen
”Den let febrilske og hektiske stemning er fremherskende, ikke mindst frembragt af den glimrende vokal. Stilen er energisk hardrock med visse mere
dansable indie-rockede elementer”.
-

GFRock af Ken Damgaard Thomsen
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