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VERTICAL ”FIELD DAYS”. NY CD FRA ELEKTROLYT.
(København, 30. august 2015)

De begyndte deres nuværende musikalske samarbejde i 2010, men fortællingen om de to venner bag Vertical, 
Henrik Astrup og Morten Alsinger, går tilbage til starten af 80’erne ... Fra elektroniske klubaftener i 
barndomsbyen Viborg over syrede radiomontager i den lokale æter til anger management-seancer i øvelokaler 
med det jyske bandhåb Loveland – Henrik Astrup og Morten Alsinger har holdt hinanden ud hele vejen igennem 
og frem til den dag i dag, hvor de som duoen Vertical med stolthed og en smule ængstelighed, vover pelsen og 
præsenterer resten af Danmark for albumudgivelsen "field days".

»På "field days" har vi skabt os et horisontalt overblik over vores hidtidige udskejelser på lyd. Vi har 
reorganiseret, remixet og manipuleret, indtil udtrykket tiltede bagover i en ny musikalsk sammenhæng. For os 
er "field days" en udflugt ind i et stort lydlandskab, med elementer af ambient, electronica og dub« forklarer 
duoen.

Undervejs har Vertical brugt løs af de to medlemmers fælles historie og omgangskreds:
Adskillige samplinger undervejs stammer fra gamle kassettebånd, bl.a. med vennen Jakob Ejersbo på guitar, 
ligesom der bruges løs af reallydsoptagelser fra Kilimanjaro, fra marker og fra skove og interviewbidder fra 
rejser til nær og fjern.

"field days" udkommer på cd lørdag den 5. september. Udgivelsen fejres samme dag fra kl. 19 – 23 på cafeen 
VOGELKOP, Flensborggade 30, København V, hvor Vertical spiller et mindre live set.

Pladeselskabet bag "field days" er ELEKTROLYT, og albummet distribueres af RILLBAR. "field days" vil være 
anskaffelig i alle danske pladebutikker, samt på www.elektrolyt.dk og www.rillbar.dk.
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BIO:
Morten Alsinger: 
team skovsnogen/facebook
www.skovsnogen.dk

Henrik Astrup:
Spoke “Safer”, CD-EP 1999, samt medvirken på forskellige compilations 1996-2009
Musik til kunstvideo ”Horror Vacui” sammen med Jakob Ejersbo 1991
Cosmanova kassettebånd 1993-94
Radiomontager ”Sorte drømme” 2002 og ”Hjernevasket” 2007 (sammen med Morten Alsinger)
Kunstvideo ”Lost in Stasiland” 2014
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