INFO – FOTO´S – AMBITIES

Wie is LÖRK?
Dé nieuwe Nederlandstalige reggae/ska band met liedjes die gaan over het alledaagse. In alles
zit een lied, van het doormaken van een relatiebreuk tot het missen van de bus. Je kunt daar heel
serieus over doen, of je maakt er een liedje over. Wij kiezen voor dat tweede. Onze liedjes zijn
origineel, catchy, en goed meezingbaar, zonder dat we terugvallen op clichés.
In september 2017 trad LÖRK voor het eerst op, in De Waagh te Nijmegen. In 2018 ging het
hard. Debuutsingle ´Poen´ werd lokaal enthousiast ontvangen. Er volgden diverse optredens van
kroegen tot festivals en van lokale tv tot radio. In januari 2019 volgde single ´Dom´ en debuut EP
´Bitter´ In november lanceerde LÖRK het lied ´Oorverdovend Stil´.
LÖRK bestaat uit:
•

Jesper Fassotte

Zang/ Trompet/ Mondharmonica

•

Glenn Hegger

Gitaar/ Backings

•

Sjors van Doorn

Keys/ Trompet

•

Dave Hagens

Bas/ Backings

•

Jeroen Mooi

Drums/ Backings

RELEASES

Poen (single)

Bitter (EP)

2018

2019

Dom (single)

Oorverdovend Stil (single)

2019

2019

Kras – Live in Amsterdam

2020

LÖRK speelde eerder op o.a:

✓ Zomerparkfeest, Venlo, 2018
✓ Zomerfeesten (Vierdaagsefeesten), Nijmegen, 2018
✓ Te gast bij talkshow ´Nedinscoplein´ op Omroep Venlo TV (interview + optreden)
✓ Radio DMG, Radio L1 & Radio RN7

Planning en ambities

We zijn gepassioneerd, werken hard, hebben een duidelijke formule en zijn vooral
erg ambitieus. Wij willen altijd meer. We schrijven veel en werken veel uit.
Inmiddels zijn er 3 singles en 1 EP verschenen. We hebben inmiddels alweer een
aantal liedjes op de planken liggen, die we de in 2020 gaan uitbrengen.
Naast het uitbrengen van nieuw materiaal, willen we in 2020 weer zoveel mogelijk
live spelen. Er liggen al een aantal plannen, maar zoals gezegd; Wij willen altijd
meer. Kroegen, festivaltenten, radio, tv, poppodia, wij bouwen overal een feestje.
Met een gevarieerde set van een uur maken wij overal een onvervalst reggae / skaparty!

LÖRK is uniek. Nederlandstalige,
makkelijk meezingbare teksten op
catchy reggae/ popnummers. Veel
meerstemmige zang en twee
trompetten maken een unieke,
herkenbare sound.

Contact met LÖRK:
lorkdeband@gmail.com
#lekkerlörken #lörk

