JOAKIM TINDERHOLT & His Band
Lørdag 9. September slipper Joakim Tinderholt albumet
“Hold On” på vinyl. Albumet har vært ute på CD og
nedlasting/strømming siden 30. juni. “Hold On” er
oppfølgeren til det sterke debut-albumet “You Gotta Do
More” som kom i 2014. Albumet slippes fysisk og digitalt
på Big H Records i Norge. Rhythm Bomb Records i
Tyskland gir ut albumet for det internasjonale markedet.
LPen vil være tilgjengelig over sommeren.
Det er snart tre år siden debutalbumet til Joakim
Tinderholt & his band kom ut og den etterlenktede
oppfølgeren er endelig her. Siden signeringen med det
tyske plateselskapet Rhythm Bomb Records i 2015 har
bandet stått på store festivalscener over hele Europa.
Mest kjent er kanskje Screamin´ Festival (Spania),
Rhythm Riot (England) og Moulin Blues Festival
(Nederland). Nå i sommer åpner de opp for
Hellacopters på Sjock Festivalen i Belgia.
Den nye skiva er basert på suksessoppskriften fra den første, en god miks av nye egne låter og favoritter fra live
settet. Denne gangen har Joakim ført to låter i pennen på egenhånd, og skrevet ytterligere to sammen med
gitarist Høye og bassist Troiani. Coverlåtene er hentet fra katalogen til blant andre Ike Turner, Freddie King og
countrysanger Johnny Rivers.

«Oslo-based singer and guitarist Tinderholt generates precisely
the sort of good-time voltage that keeps vintage blues and r&b sounds
relevant in the here-and-now. With a throwback vocal delivery that
can carry the whole show on its shoulders.»
- Roots Music Report 	
  
	
  

Joakim Tinderholt & His Band er:

Joakim Tinderholt: Gitar og vokal
William "Bill" Troiani: Bass og kor
Håkon Høye: Gitar og kor
Robert Alexander Pettersen: Trommer og perkusjon
Kjell Magne Lauritsen: Piano

Nettside:
Plateselskap (Norge)
Plateselskap (Internasjonalt)
Booking (Norge)
Booking (internasjonalt)

Joakim Tinderholt
Big H Records
Rhythm Bomb Records
MK Artist
Brando Bookings

www.joakimtindeholt.com
www.bighrec.com

www.rhythmbomb.com
www.mkartist.no
www.facebook.com/brandobookings

	
  

	
  
	
  

	
  
Contact information:
Big H Records, c/o Håkon Høye, Sofienbergata 3D, 0551 Oslo
Eclectotone Music AS © 2017

	
  

