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THE HECK, all the way from Klazienaveen-Drenthe, schrijft sixties pophits die
staan als een hunebed. Brein achter de band is Henri Keefman die in het kleine,
hechte garagerockwereldje zeer bekend is van zijn bands de Keefmen en the
Miracle Men. Muzikaal zit het ergens tussen The Sonics en Reigning Sound of
'ons eige' Cuby and the Blizzards en The Outsiders. De debuutplaat WHO? THE
HECK!!! is uitgebracht door Dirty Water Records (UK). Inmiddels heeft ook de
opvolger HECK YEAH!! het levenslicht gezien op Soundflat Records (Germany).
Beide platen staan vol messcherpe en supercatchy pop, die wordt geserveerd
met de kracht en intensiteit van punk. Thuis op de stereo al puur genot, live
resulterend in een waar oor- en ooggasme.
VIDEO’S

MOVE!

FOR CRYIN’ OUT LOUD

FEITJES
• Veel toffe shows gespeeld, zoals openen voor The Sonics in het Patronaat
Haarlem, Le Beat Bespoké Festival (Londen), twee keer Eurosonic (officiële
programma) en twee keer het te gekke Mañana Mañana Festival.
• Debuutplaat (Dirty Water Records) verkocht over letterlijk de hele wereld! Van de
Verenigde Staten tot Italië en van Zweden tot Japan.
• Verkozen tot één van de beste acts van Eurosonic door Dagblad van het Noorden.
• Gespeeld op de bekende ‘2 Meter Sessies’ met Jan Douwe Kroeske! Zien? Check
het Youtube kanaal!
• Deelnemer Popronde 2020.
DIT SCHREVEN MENSEN RONDOM DEZE AARDE OVER ONS
“Ontzettend lekkere, loeiende garage rock & roll van eigen bodem: Who? The Heck!!!”
Menno Pot – Volkskrant – Nederland
“Dit met gruis bezaaide arsenaal van nummers geeft zeker een goed beeld van de
mogelijkheden van de groep als mededingers in de punk garage scene! ★★★★”
Lenny Helsing – Shindig! Magazine – England
“Sulmann steekt met The Heck zijn nek uit en blijft de versterkers trekken, in staat om
oecumenische en trillende passages van grote klasse te vertolken. ★★★★”
Manuel Graziani – Rumore magazine – Italië
“Als garagerock je vergif is, zul je hier nog enthousiaster over zijn dan een lid van de
Koninklijke familie over een fles Jenever. ★★★★”
Craig Barman – I94bar – Australië
“Hun knowhow als componist plaatst hen voor veel andere beroemde groepen: Een zeer
verrukkelijk album dat je niet moet missen!”
Voix De Garage – Frankrijk
“Afsluiter ’That Moon’ zal al die pijn verzachten terwijl je huilt voor meer!”
Chris K – Bananas Magazine – Verenigde Staten
“Foot stomping garage punk rock waar de versterkers op 10 worden gezet en de band
speelt alsof het de laatste nacht op aarde is’”
RPM it’s a revolution – Engeland
“Er moet gerockt worden, godverdomme. En dat doen ze.”
Barry Hofstede – De Kettingzaag – Nederland
LINKS
Website
Spotify
Facebook
Instagram
Youtube
Bandcamp
TOT SLOT
Onze meest recente highlight is dat jij de moeite hebt genomen om deze bio tot het
einde door te lezen. Bedankt!

