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”KJURIOUS fra Herning/Midtjylland er, som navnet antyder, musikalsk nysgerrig. På deres fuldlængde
debut-album når de over 8 numre både at gå på opdagelse i den klassiske rock, alternative afstikkere og
et mere poppet udtryk.”

-

Citat fra anmeldelse af debutalbum hos GFROCK

Hvem er KJURIOUS?
De er ROCK ́n ROLL! med et nysgerrigt twist, der går hele vejen igennem deres musik. De elsker at lege
uden grænsesætning, dog stadig med rocken som hovedelement. Alt i alt er KJURIOUS et hårdt arbejdende
band, som kæmper for at skabe den fedeste fest HVER GANG!

Udpluk fra CV’et
Spillejob på SKIVE FESTIVAL 2012, Support job for: REUNION KONCERT INSIDE THE WHALE 2013, PRETTY
MAIDS, FERMATEN HERNING 2013, BRANDE 100 ÅRS JUBILÆUM m/ GO GO BERLIN, MICHAEL FALCH,
RUNRIG 2014. Vinder af BATTLE OF THE BANDS 2015. Efterfølgende har KJURIOUS været på turné á tre
omgange i England, hvor de turnerede sammen med det Engelske Punk-Rock band “The Senton Bombs –
endvidere har de også turneret sammen i Danmark á to omgange. KJURIOUS blev den mest spillede
kunstner på karrierekanonen i 2015 og har også haft spilletid på MyRock. Og seneste ”achievement” er
opvarmnings job for selveste Carpark North på deres 1 day denmark-tour i samarbejde med TAKROCK.

Hvad siger andre om KJURIOUS?
“Det bedste band i byen” – Journalist Herning folkeblad.
Det mest tighte og dedikerede band jeg har set nogensinde” – Band ven, The Senton Bombs.
“Kan se de nyder hvert eneste sekund, og deres passion stråler” – DMF formand Herning.
“De spiller allerhelvedes højt, sku ha brugt ørerpropper. Men FUCK en energi på scenen” – Kameramand
på release aftenen
”Wolf in your mind er nok albummets stærkeste nummer, hvor Kjurious får slebet klippeøksen og hakket
en rigtig god Audioslave/Black Sabbath rytme ind i bjergsiden, imens guitaren periodevis hyler og bruser
med en beton-rocket møder black metal klang.” - anmelder hos GFROCK

Copyright © 2017 KJURIOUS

