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VICINITY - Awakening
Sjanger: Progressiv Rock/Metal

1. Mass Delusion (5:21)
2. Opportunities Lost (14:25)
3. Across the River (5:27)
4. Walk All the Way (11:42)
5. The Time for Change (6:10)
6. Awakening (11:26)

Spilt inn i Trondheim Studio. Mikset av André 
Alvinzi og mastret av Jens Bogren i Fascination
Street Studios.

Vicinity er
Alex Lykke - Vokal
Kim-Marius H. Olsen - Gitar
Pierre Nicolai Schmidt-Melbye - Bass
Frode Lillevold - Trommer

Keyboard ble spilt av Reidulf Wormdal

www.facebook.com/vicinityband

Etter deres forrige utgivelse i 2011 har det progressive metalbandet Vicinity brukt tiden på å skrive sitt første 
album. Awakening når akkurat over 54-minutermerket og består av rimelig lange sanger som består av skeive 
tidsignaturer, intrikate og raske riff, og masse melodi.

“Frode spilte inn trommene i Trondheim Studio i februar,” forklarer gitarist Kim Marius H. Olsen. “De 
påfølgende månedene ble bass, gitarer og vokal lagt ned. Vi er veldig fornøyde med resultatet, og vi har brukt 
mer tid i studio nå enn noen gang før, og det virkelig betalt seg.”

Awakening markerer debuten til den nye bassisten, Pierre-Nicolai H. Schmidt-Melbye, som tok over da 
originalmedlem Kristian Nergård sluttet i 2009. “Det var viktig å finne noen som ikke bare trakterte bassen 
med presisjon, men som også passet inn med de andre medlemmene både sosialt og musikalsk, og Pierre 
oppfyller alle kriteriene,” utdyper Olsen. “Vi fikk også med oss Reidulf Wormdal i studio som session-
keyboardist for å legge litt ekstra krydder til i miksen.”

Albumet ble mikset av André Alvinzi og mastret av Jens Bogren i Fascination Street Studios (Symphony X, 
James LaBrie, Katatonia, Opeth, Enslaved). “Jeg syns vi høres sterkere ut enn noensinne, og vi kunne ikke 
vært mer fornøyd med miksingen og mastringen”, sier Olsen. 

Diskografi:
Awakening (2013)
Diffusion of Innovation (2011)
In the Making (demo) (2007)
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