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Fabriken - "Där det alltid regnar (EP)"
(Beat Butchers) § § § §
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Hemsida 

Kristian Kotilainen

Ifall Slavestate skulle spöka ut sig dagen till ära skulle det bli till ett
nederbördsskadat höstlöv. Kristian Kotilainen har recenserat
stjärngänget Fabrikens senaste EP "Där det alltid regnar".

2013 släppte Fabriken sin första EP ”Till alla er” som följdes av sjutummaren ”Alla felen e
nån annans”. Nu är bandet återigen på tapeten med femspårs-EP:n ”Där det alltid
regnar” som är den första av fyra med temat årstider (i detta fall höst). Fabriken är ett
band i ständig förändring och består i dagsläget av Stipen Karlsson (Dia Psalma/Strebers/
Åfysatan), Åke Noring (Rolands Gosskör), Jonas Mårtensson (Slugger) samt Curre
Sandgren (Coca Carola/Krymplings/Rolands Gosskör) och är sålunda en kreativ
härdsmälta av erfarna musiker.
 
Som helhet låter EP:n faktiskt mindre punk än väntat. De första spåren ”Du säger ja, jag
säger nej” och ”Där det alltid regnar” kännetecknas av det gamla hederliga soundet som
vi känner igen från de inblandades tidigare band men de resterande tre ”Ska vi gå hem
nu”, ”Här finns ingenting” och ”Svårt” utmärker sig med en struktur mer likt modernare
pop/rock med tydliga melodier, starka refränger och välartade bakgrundskörer.
Lekfullheten är i viss mån utbytt mot lite mera allvar och vemod men utan att vara
pretto. Produktionen är proffsigoch materialet uteslutande av hög kvalitet och bandet har
funnit en nästintill perfekt formula för att bygga upp låtar som utmynnar i ett sjukt
medryckande sväng.
 
Fabrikens medlemmar har genom åren åldrats som ett fint vin och tillsammans har de en
grym dynamik. ”Där det alltid regnar” är mogenpunk av högsta kaliber som känns äkta
och erfaren och bådar mycket gott inför framtiden.
 
 
Mer med Fabriken
Recension av "Till alla er" (Michael Porali, 2013-05-16)
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