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ZERO - Nytt album med MISERY LOVES
CO.
Efter 19 år återvänder Misery Loves Co. med sitt fjärde album, ett album med
titeln ZERO. Det har varit en lång väntan för många fans men riktig konst kan
aldrig forceras.
Det är fortfarande samma band, bara lite äldre och lite starkare. Det finns
ingen nostalgi bakom den nya skivan utan ZERO visar upp ett Misery Loves
Co. 2019!

Musikaliskt bjuder ZERO på en bred palett av influenser som – precis som
tidigare – gjort Misery Loves Co kända; från goth till alternativ rock och från
ambienta ljudlandskap till dödsmetall. Och som alltid är det med samma
industriella touch som förr. Ibland är det väldigt tungt men också alltid
väldigt catchy.

Se YouTube-videon här

Misery Loves Co. var ett av de hetaste svenska banden under 90-talet och
belönades med både Grammis och lovord från den inhemska kritikerkåren.
Men det var framför allt utanför landets gränser som gruppen fick sitt stora
genombrott. Kerrang! utsåg debutalbumet till en av de 100 bästa
metalplattorna genom tiderna och Misery Loves Co. befann sig ständigt på
vägarna för spelningar med Slayer, Deftones, Machine Head och många fler.
Gruppen återförenades 2016 och har sedan dess bland annat släppt fyra
singlar och gjort omtalat intensiva gigs på festivaler som Sweden Rock
Festival (S), 70 000 Tons of Metal (US), Bloodstock (UK) och Brutal Assault
(CZE).
MISERY LOVES CO.
Patrik Wirén - Sång
Örjan Örnkloo – Gitarr, programmering
Michael Hahne – Gitarr, bas

Misery Loves Co. – ZERO – release den 29 November på Black Lodge
Records.
För ytterligare info kontakta: carl.vonschewen@soundpollution.se

Sound Pollution Distribution AB är ett av de största distributionsbolagen i
Skandinavien för alternativ musik. Vi har över 25 års erfarenhet av att jobba
med hårdrock, metal, punk och andra typer av alternativ musik.
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