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Wolcensmen - Songs from the Fyrgen (2cd + lp/cd) 

INDIE237CD | Ean: 7090014383865 | PPD 95,-     Trifold digisleeve: 2CD (album + bonus) 'Songs from the     
Fyrgen'  + 'Songs from the Mere' bonus disc                                                                                                            
INDIE237LP | Ean: 7090014383858 | PPD150,-  Enkel gatefold vinyl med. 'Songs from the Mere' bonus CD  
Label: Indie Recordings  
 

Utgivelsedato: 30.11.2018 
 

Wolcensmen ble startet av den engelske gitaristen Dan Capp i 2013, basert på hans interesse for mørk 
akustisk musikk og folklore. Han var inspirert av skandinaviske band som Wardruna, og deres bruk av         
gamle norrøne   elementer i musikken.  Albumet «Songs From the Fyrgen» ble første gang utgitt i begrenset 
opplag på labelen Deivlforst Records, fikk gode kritikker og ble raskt en kultklassiker.  
Albumet utgis nå i remikset og remastret versjon på Indie Recordings. Med på kjøpet kommer en CD med 
nytt  og tidligere ikke utgitt materiale, med tittel «Songs From The Mere». Her finner vi bl.a. en coverversjon 
av   Bathory`s «Man Of Iron». Wolcensmen er en del av gjenopplivingen av interessen for gammel               
europeisk  åndelighet, mystikk og overtro, og bandet har en tilnærming til låtskriving som har som mål å 
bringe nesten   glemte ting  tilbake fra tidligere tiders tåkeskyer. 

                                                                       REMINDERS                                                                                                                                          

Obliteration - Cenotaph Obscure (cd+lp+lpl) 

INDIE235CD | Ean: 7090014384794   | CD Jewelcase  PPD 76,-                                                                             
INDIE235LP   | Ean: 7090014384787   | 1LP standard black vinyl PPD 130,-                                                     
INDIE235LPL | Ean: 7090014383612   | 1LP solid red vinyl PPD 135,-                                                                
Label: Indie Recordings  

Cenotaph Obscure er det fjerde albumet fra norske deathmetal-bandet Obliteration. Etter deres klassiske Nekropsalms 
(2009) og den urovekkende Black Death Horizon (2013) videreutvikler bandet sitt karakteristiske lydbilde gjennom å  
blande blytung oldschool dødsmetall med forskjellige innslag av doom og svartmetall.     

"Obliteration leverer retrometal i verdensklasse."  - Asbjørn Slettemark, Aftenposten 
 
 
 

"..noko må du rett og slett oppdage på eiga hand, for du bør alvorleg tala ikkje gå glipp av denne» 9/10, Evig Lyttar 
 

“Obliteration strike hard once again! Death!!!” 8.5/10, Rock Tribune,’BE 
 
..Obliteration is the best death metal band in Scandinavia.” 9/10, Sweden Rock Magazine,SE 

 

"One of the best death metal albums of 2018! Highly recommended!" - Lords Of Metal (NL), 87/100 
 

"With 'Cenotaph Obscure', OBLITERATION further expands their journey with mind bending twists and turns 
while staying on their trademark sound." - Voices From The Darkside (GER) 
 

"Exciting patterns and varied songwriting, yet straight and mercilessly brutal!" - Metalfactory (CH), 8.1/10 
 

"Once again, a killer release of this old school psychedelic maniacs from Norway." - VM-Underground.com (NL) 
 

“With this new album, Obliteration are in great form!” Metal Brothers, ES 
 

“Obliteration set a logical sequel to ‘Black Death Horizon’ - highly recommended!”  80/100, Metal-Experience, NL 
 

“With "Cenotaph Obscure" they cemented their status as the leaders of the Norwegian death metal movement...”   
METAL.I 
 

22 - You Are Creating (2cd+ 2lp) 

INDIE202CD | Ean: 7090014383605 | 2 CD Trifold digipack   PPD   95,-                                                                 
INDIE202LP   | Ean:  7090014383599   2 LP gatefold farget (mint+purple) vinyl   PPD 165,-                 
Label: Indie Recordings         
 

22 definerer seg selv som et eklektisk, melodisk, energisk og progressivt rock-band. Bandet har også et femte medlem, et 
elektronisk instrument med navn HAL22000, som alle medlemmene bruker live på scenen. Visjonen med HAL22000 er å       
skape mer musikalsk samspill mellom menneskene på scenen gjennom teknologi.   22 hevder at lytteren er den som              
skaper effekten av musikken de hører på. Melodien og rytmen i de forskjellige sangene er bare verktøy levert av kunstne-
ren, som lytteren bruker og dermed selv skaper musikkopplevelsen. Albumet er delt inn i to deler, Limb1 (tidligere utgitt 
som INDIE187CD/LP) og Limb2.  

 
NYHETER  07.12.2018 
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Einherjer - Norrøne Spor (cd+lp+lpl)                                                     
INDIE209CD EAN 7090014384114  PPD 85,-  Digipack m 16 sider booklet                                                                         

INDIE209LP   EAN 7090014383643 PPD 140,- 1 LP Gatefold med poster                                                                   

INDIE209LPL  EAN 7090014383636  PPD 150,-  1 LP Gatefold light green clear transp vinyl med poster                  

Label:  Indie Recordings        

«Pionerene innen viking metal fortsetter sin tokt med sitt syvende studioalbum (åttende hvis vi tar med                 
nyinnspillingen av «Dragons Of The North» fra to år tilbake), et album som neppe skuffer gamle fans»                                      
Norway Rock Magazine 4,5/6                                                                                                                                                                

«..Det er definitivt deres seinere periode som trekker det lengste strået i Einherjer-kanonen. «mine våpen, mine 
ord»  er et fint eksempel på hvor bra det kan gå når man våger å sette ned tempoet og la riffene og melodiene ta  
styringa. Slikt blir det god hardrock av.» - Torgrim Øyre, Dagbladet                                                                                           

“Einherjer are writing more memorable songs than ever before and delivering them with the haughty panache of 
revered veterans. Their finest album, Norrøne Spor salutes the ancient past with irrestistible gusto”                               
8/10 Metal Hammer UK   
                                                                                                                                                                                                     
“What EINHERJER offers here in terms of diversity, musical creativity and Nordic mysticism, leaves me already in 
suspense. Everything fits...” 10/10, Hellfire, DE                                                                                                                                                              
 

“No bullshit, just 10 good Metal songs!... Norrøne Spor is an album that shines through its details.”                                      
9,5/10, Metal Inside, CH                                                                                                                                                                                                                  
 

“.NORRØNE SPOR  sounds fresh, vital and biting. Einherjer have captured some nice groove and packed their  usi-
cal ideas into a bit more aggressiveness.” 5/7, Metal Hammer, DE                                                                                                      
 

“...the best EINHERJER album since "Blot"!” Amboss Mag, DE                                                                                                    
 

“Friends of Nordic sounds are served here with 100% certainty, because EINHERJER impressively   pay tribute to 
their heritage with the eleven tracks recorded on "Norrøne Spor" and prove that even  in this genre you can still set 
new standards!” Musik Atlas, DE       
 

Azusa  - Heavy Yoke  (cd+lp+lpl) 
INDIE224CD  Ean: 7090014384114  Jewelcase PPD 76,-                                                                                               
INDIE224LP  Ean: 7090014384121  1LP standard black vinyl PPD 130,-                                                                
INDIE224LPL | Ean: 7090014383827 | 1LP ultra clear transparent vinyl  PPD 135,-                                                     
Label: Indie Recordings  
 

Medlemmer i Extol, The Dillinger Escape Plan og Sea + Air slår sine kreative krefter sammen, og skaper et album som er blitt 
en av de mest eksperimentelle og fascinerende utgivelsene du vil høre i år! 
 

 «Dette er en skive som krever en del av lytteren, men som gir plenty med belønning i retur. ……. «Heavy Yoke»         
en spennende debut med gode idéer og ikke minst god gjennomføringskraft. Her er det bare å glede seg til                 
oppfølgeren» Disharmoni.no 7/10                                                                                                                                                           

«Musikalsk er det krumspring som virkelig engasjerer, så i spilletiden er det nada problem å kose seg. Og at det prik-
ker litt i Voivod-muskelen min underveis er bare av det gode» Heavymetal.no 7/10 

“.the real highlight of Azusa is the existence of the band itself.” 10/10, Metal Na Lata, BR 
 

“Azusa have pulled together a most impressive debut album...”  9,5/10, The Metal Romance, NL 
 

“A debut album that many bands can only dream of! “ 8/10, Rock Tribune 
 

“Indeed, "Heavy Yoke" is a really difficult creation... Should be taken home with anyone who likes inventiveness.” 
Sweden Rock, SE 
 

                                                                                                                                                       

Virginia Hill - Makin` Our Bones (cd+vinyl)                                                                                     
VOW240CD - EAN 7035531002400 - CD jewelcase - PPD 82,-                                                                                       
VOW240LP - EAN 7035538890796 - Svart vinyl - PPD 130,-                                                                                                                 
Label: Voices of Wonder        

 

“Melodiøst og rocka...godt levert av Virginia Hill”  4/5   www.rockandrolldreams.com 
                                                                                                                                                       
Siste! Virginia Hill reiser på Europaturnè med Hank von Hell  i desember og deretter Crome 

Division i februar 2019. Watch out, Europe! 
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Anne Marie Almedal – Lightshadow (cd+vinyl)                                              
CD:   I4718012CD – EAN 7035538890758  - CD digipack  - PPD 82,-                                                                               
Vinyl: I4718012LP – EAN 7035538890765  - Gatefold vinyl - PPD 135,-                                                                                 
Label: +47 / Voices Music Publishing  
 

«Å lytte til Almedals nye album, og å gli inn i hennes musikalske univers er ren og skjær  terapi og      
nytelse» - Ukens album, www.npsmusic.com  
 

«Akkurat i tide til kulden og høstmørket senker seg over landet, kommer et nytt album fra  Anne Ma-
rie Almedal. Lightshadow, hennes fjerde soloalbum, er den perfekte medisin mot høstdepresjon og 
mørke, tunge dager.»  - Per Henrik Arnesen, Gaffa 5/6 
 
«En plate som vokser og gir lytteren mange gode opplevelser. Noe av det sterkeste vi har hørt på 
lenge» - Øyvind Nyvold, NRK P1 Sørlandet 9/10 
                                                                                                                                                                                   
«Vakker kunstpop fra Kristiansand. Fans av Velvet Belly og This Mortal Coil vil nok digge  Anne Ma-
rie Almedals nye plate» - Jon Vidar Bergan, Musikknyheter.no.  7/10 
 

«Med Lightshadow har Anne Marie Almedal levert sitt mest umiddelbare og fengende dreampop-
album under eget navn»  - Jon Arnesen, www.musikk.media 
 

«The album is well played, well produced and beautifully sung»  www.folking.com.  
 

“Lightshadow is immaculate. Anne Marie Almedal’s voice is diaphanous and translucent. When set 
against warm synthetic strings and gentle beats, it can melt hearts” - theafterword.co.uk 
 

MINOR MAJORITY KATALOG                                                                                  
Minor Majority lanserer sitt nye album Napkin Poetry 11.januar 2019. Mer info følger. Mens vi venter,        
her er bandets tilgjengelige album på vinyl og CD. Vi minner også om Pål Angelskårs to soloalbum.: 

 

Minor Majority 
 

Vinyl: 
Either Way I Think You Know    BDSHOPLP006  7035538891151   PPD 140,- (2LP) 
If I Told You, You Were Beautiful  BDRLP023  7035538891175  PPD 120,- (1LP) 
Reasons To Hang Around    MMRLP01   70355388911168   PPD 140,- (2LP) 
Walking Home From Nicole`s   BDR012  7035538891182  PPD 120,- (1LP) 
 
CD: 
Candy Store      1744528   602517445284     PPD 82,- (2CD) 
Either Way I Think You Know     MMR003CD  7044176060034   PPD 49,50 
If I Told You, You Were Beautiful  BDR023CD   7070477000233   PPD 49,50 
Reasons To Hang Around    BDR061CD    7070477006129   PPD 49,50 
Up For You And I      BDR041CD   7070477004125   PPD 49,50 
Walking Home From Nicole`s   BDR012CD   7070477000028  PPD 49,50 
 

Pål Angelskår 
 

Vinyl: 
Follow Me      VOW174LP  7035538888518   PPD 103,- 
The Cellar Door Was Open   VOW200LP  7035538889820   PPD 120,- 
 

CD: 
Follow Me     VOW174CD  7035538888502   PPD 49,50 
The Cellar Door Was Open   VOW200LP  7035531002004   PPD 49,50                                                                    

 
 


