
GALM >>>>  theatrale poëziepunk die blijft galmen in je hersenkamer <<<< 

Er galmt iets in Noord Holland. Vanuit de met kaas en grachten gevulde prachtstad Alkmaar klinkt een mysterieus 
nieuw geluid: GALM. Deze vierkoppige formatie laat zich niet in één genre vangen, daarom creëerden ze er zelf 
een: poenk! Poëziepunk. Hun eerste DIY demo bevat drie nummers met humor, sociaal engagement, en een 
knipoog naar nachtfenomeen Deelder. Vocalist en poëet Apollonia haalt inspiratie uit dystopische literatuur, 
gedichten, wereldproblematiek en de echte of ingebeelde avonturen van de band. Bij de muzikanten staan alle 
frequenties open voor muzikaal experiment. Saxofonist Robert Vleesch Dubois is één met zijn sax en grijpt net zo 
goed naar de EWI voor een funky sound als de keys voor minimalisme. Bas Snabilie is onnavolgbaar als drummer 
en grooved op alles wat hij in zijn mentale vizier krijgt. Bassist Markus Hoogervorst kan de stabiele rockfactor 
genoemd worden in deze explosieve artistieke mix. GALM viert de gekte als het nieuwe normaal met theatrale 
kostuums, licht absurdistische teksten en onverschrokken improvisaties. In de hersenkamers van hun publiek 
echoën no wave, krautrock, Crass en jazz. De band pikt deze invloeden al jammend op uit de ether. Ieder optreden 
is een happening, zo bewezen ze op festivals als Adriaans Paradijs in Hoogwoud, Alkjes Fest en Alkmaars Eigenste 
in Podium Victorie. 

In het kort: De poenk – poëziepunk – van GALM echoot door vele dimensies: van no wave tot kraut, van funky 
grooves tot jazz, van humor tot smart. Een flinke tik theatraal, neurotisch en absurdistisch. Exploreer de ruimte 
in je hersenkamer met GALM! #geenpaniekblijfgalm #blijfgalm #dontpanicstaygalm #staygalm 

GALM is: Apollonia (vocalen), Robert Vleesch Dubois (sax, EWI, keys), Markus Hoogervorst (bas), Bas Snabilie (drums).
   
Bandpage/presskit: https://galmband.com/galm/  
Follow galmband: Instagram / Facebook / Bandcamp 
Contact: Apollonia 06 4434 9086 / galmtheband@gmail.com  
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