BIOGRAFIE
Marvin Dee Band “is klaar voor de doorbraak die zij verdienen”.
Deze Rotterdamse akoestische pop-rock band combineert frontman Marvin’s conservatorium
achtergrond in muziek-theater met een rauw randje. Het resultaat is een samensmelting van genres,
en complexe doch toegankelijke arrangementen die blijven verrassen. De muziek is soms catchy,
soms ontroerend, soms funky, soms fragiel, maar het meest kenmerkend voor hun sound blijft
Marvin's stemgeluid en bereik, in combinatie met hun geweldige vijfstemmige zang arrangementen.
De band brengt gelaagdheid en bouwt hun zogenaamde “muur van geluid” niet op met
technologische snufjes, maar met het puurste, meest menselijke instrument dat er is: de stem.
De Marvin Dee Band bestaat uit 6 uitstekende muzikanten die elkaar gevonden hebben in de
gedeelde passie voor het maken van pure, levende, ademende, échte muziek. In een wereld vol
synthesizers, elektronica en auto-tune, willen zij terug naar de basis: een groep gepassioneerde
instrumentalisten op een podium die hun liefde voor de muziek vol overgave willen delen met hun
publiek. Zij houden niet vast aan regeltjes en volgen geen hypes, maar kleuren de composities van
frontman Marvin Dee in volgens hun gezamenlijke muzikaliteit en een gedeelde visie: pop-rock
muziek, toegankelijk voor iedereen, maar met een complexiteit die spreekt tot de verbeelding. En,
omdat de stem centraal staat, blijven de arrangementen ook bij een akoestisch optreden volledig
overeind.
Naar aanleiding van hun laatste single Northern Light werd de band drie keer uitgenodigd om live te
spelen in de studio van NPO Radio 2. Eind 2016 tourde de band door heel Nederland, en namen zij
een livealbum op in Paradiso, Amsterdam. Dit album verschijnt op 31 maart en is de eerste plaat die
zij officieel als band uitbrengen, ipv op de naam van de frontman. De plaat laat horen hoe zij in de
afgelopen 3 jaar de country folk invloeden die hoorbaar waren op de Devil Eyes EP (2013) en de
theatrale rock invloeden van de If Only Brief EP (2015) samen hebben gebracht en hebben gevormd
tot een eigen, unieke rocksound die direct te herkennen is als Marvin Dee Band.
“Totale controle en beheersing over zijn stem in zowel het lage als het hoge bereik.”
“What you see is what you get.”
“Doordachte, maar toegankelijke pop/rock met een prominente rol voor de achtergrond vocalen”
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INSTAGRAM: www.instagram.com/marvindeemusic
YOUTUBE: www.youtube.com/marvindee

