BIOGRAFIE: MAY
Biografie:
In november 2005 spelen Alex, Frank en Jacco voor het eerst samen tijdens een
muzikantenavond. In januari 2006 voegt Tjalling zich hierbij voor een jamsessie.
Het gevoel is goed en met mei 2006 heeft iedereen zijn oude band achter zich
gelaten om zich te gaan richten op de toekomst. May is geboren.
May heeft een vliegende start met het winnen van de grote prijs van Access Live in
september van hetzelfde jaar met als prijs speeltijd in het voorprogramma van Direct tijdens het gelijknamige festival. Binnen een half jaar worden nog eens twee
2e prijzen en een 1e prijs behaald tijdens bandcompetities.
In maart 2007 komt in eigen beheer de goed geproduceerde 5-track CD “Open
Your Eyes” uit. Deze CD brengt de band veel publiciteit, optredens in de regio en
voor het eerst ook buiten de regio. Zo staat May op festivals en voorprogramma’s
met bands als Nuff Said, Melomanics, Bintangs, 16Down, Van Dik Hout, Van
Velzen, Delain en The Levellers.
Op 1 december 2007 ziet de eerste “May Presents” het daglicht: een
uitwisselingsinitiatief waarbij talentvolle bands van buiten de regio naar WestFriesland worden gehaald om op een goed podium samen met May een mooie
avond neer te zetten. Met de gemaakte contacten wil May meer voeten aan de
grond krijgen buiten de regio.
In januari 2008 komt de bevestiging dat de band gezien en gehoord wordt met de
nominatie voor de West-Friese Popprijs Award. Dat de vakbroeders en
muziekindustrie uit deze Noord-Hollandse regio met miniem verschil May op de 2e
plaats zetten, maakt de eer niet kleiner.
In maart en april van 2008 worden 10 tracks opgenomen voor de eerste full length
CD “Echo Park”. De opnames worden net als de eerste CD gedaan in de Legacy
Studio in Zwaagdijk-Oost door Patrick Terwee. Het mixen wordt in de Bullet Sound
Studio’s in Nederhorst den Berg afgerond door Han Nuijten en de mastering bij
Precision Mastering in Los Angeles door Ron Boustead.
De muziek van May is intuïtief, heeft een vleug melancholiek en vindt gemakkelijk
aansluiting. De sound vindt zijn oorsprong in bands als Tool, Matthew Good Band,
Biffy Clyro, The Tragically Hip, Coldplay en Pearl Jam. Mission statement van de
band is “ bringing back the guitar solo into music”.
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