BIOGRAFIE
Fabrik Royale is een machine die nooit klaar is. Er worden immer nieuwe onderdelen aan
het geheel toegevoegd. De band uit het zuiden van Nederland bestaat uit meer dan de
vier bandleden; omvat meer dan de muziek, woorden en visie die zij samen vertolken.
Ook dagelijkse ervaringen en ontmoetingen voeden en beïnvloeden de machine. Een
machine, die steeds verder vorm krijgt en verfijnd raakt door innerlijke groei en
transformatie; door gedeelde ervaringen met mede–muziekliefhebbers en –fanaten, door
verkenning van nieuw en onbekend terrein; door zich werkelijk te verbinden met een idee,
of een persoon. Als een bloem die zich opent voor het zonlicht.
Na lange omzwervingen door het uitgestrekte landschap van het leven, werden de
krachten weer verenigd en de motoren weer opgestart. Het was het juiste moment om
Fabrik Royale als muzikale eenheid in ere te herstellen. Groei, verbinding, interne en
externe strijd: Fabrik Royale verkent deze universele thema’s op de 2016 EP “The Same
Machine”. Het doel van de vier bandleden is niet alleen om muziek te creëren; via hun
songs willen zij een uitwisseling met de luisteraar tot stand brengen en samen een groter
geheel vormen.
Terugkeren naar de oerbron, om dezelfde energie te kanaliseren, een gezamenlijke en
gemeenschappelijke beweging op gang te brengen. Als die machine eenmaal op volle
stoom komt, is ze niet meer te stuiten. Jij wordt uitgenodigd om daarvan deel uit te
maken.
Fabrik Royale draait niet om brownr, Loek, Deef of Vaas, noch om jou of mij.
Het draait om ons.
Every cog counts. Let us once more be part of the same machine.
Snelle feiten:
- Bestaat uit leden van Stowistow (tourde Rusland), Svetlana (winnaar Eindhovense Popprijs), Envasadora en We almost killed the cabin crew
- Speelde in Paradiso Amsterdam
- Speelde voorprogramma’s voor Mother Tongue, Borehole and Lawn
- Bracht twee EP’s uit: “One Eyed Idiot” (gemixt en gemasterd door Pieter Kloos) en “The Same Machine” (gemasterd door Pieter Kloos)

www.fabrikroyale.nl / www.facebook.nl/fabrikroyale / info@fabrikroyale.nl

