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BIO 
Unaniem lovende recensies uit binnen- en buitenland, airplay op BBC2, BBC6, Radio 2, 

bestempeld als must-see live act door muziekblad OOR en voorlopers in hun genre: het gaat 

AlascA voor de wind.  

 

Met hun tweede album Prospero brengt AlascA een Europese interpretatie van country. Het 

opzwepende album met rammelende piano's, mariachi trompetten, slidegitaren en een 

Morriconesque productie neemt je mee naar de sferen van de spaghetti westerns van 

weleer afgezet tegen invloeden van artiesten als Tim Buckley, Gene Clark en Pavement.  

Het resultaat is betoverend.  

 

Momenteel werkt de band in de studio aan album 3. 
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PRESS QUOTES HIGHLIGHTS 
 

Bob Harris (BBC 2) 

“Brilliant!”  

Steve Bennett (Acoustic Magazine) 

"Imagine discovering a lost Arthur Lee classic from 1967. This comes close to that.” 

Chris Hawkings (BBC Radio 6) 

"Joyous positive nu-folk” 

De Volkskrant 

“There should no longer be any doubt whatsoever. AlascA makes albums of great significance" 

 

De Telegraaf 

"Prospero is a beautiful record with a highly unique and playful concept" 

 

Lust for Life  

"AlascA's Prospero is a classy and tasteful showcase of extraordinary songwriting talent in the rich 

genre of alternative country music" 

 

MusicMaker 

"The combination of country pop and the wide western sound inspired by Ennio Morricone make 

these songs unique. I don't know anything like it." 
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CV 

2012 

- Release van debuutalbum Actors & Liars, mede geproduceerd door Grammy-award winnaar 

Alan Branch (die eerder werkte met Jeff Beck, U2, Cat Stevens, Blur, NIN) 

- Actors & Liars kwam binnen op #9 in de Nederlandse charts en verbleef vervolgens 7 weken 

in de top 50. 

- AlascA speelde bij DWDD 

- AlascA speelde een uitgebreide en goedbezochte clubtour door Nederland (Paradiso, 

Melkweg, Tivoli, Paard van Troje etc.) 

- AlascA tourde vier weken door Italië 

- AlascA tourde twee weken door Duitsland 

- Airplay op de Nederlandse radio (Radio 1, Radio 2, 3FM, Radio 6) 

2013 

- AlascA speelde op Noorderslag 

- De band werd uitgeroepen tot Radio 2 Talent in februari en maart 

- Actors & Liars werd op 25 maart uitgegeven in Engeland  

- Airplay op de Zwitserse en Belgische Radio (SRF 3 en Radio 2) 

- Airplay op BBC 2, BBC 6, BBC Scotland en BBC World 

- Optredens in Engeland (onder andere O2 Academy London, Deershed Festival) 

- Frank speelde als Support Act voor Sinéad O’Connor in the Sage Gateshead, Newcastle 

- AlascA speelde met het Kennemer Jeugd Orkest 

2014 

- De band speelde samen met het Groot Orkest Crescendo Purmerend 

- De band tourde 3 weken door Italië en 1 week door Duitsland 

- De band werkte hard in de studio aan het tweede album Prospero 

2015  

- Release tweede album Prospero 

- Airplay op Engelse BBC 6 en Nederlandse Radio 2 met single ‘In Medias Res’ 

- Te zien in de BNN/Vara documentaire ‘Het Andere Geluid van Volendam’  

- AlascA speelde tijdens de Grand Depart van de Tour de France in Utrecht  

- Clubtour met afsluiting succesvol jaar in de Grote Zaal van Paradiso  

2016 

- Speciale theatershow “I am Prospero” ter ere van het Shakespeare-jaar en in verband met de 

links tussen Actors & Liars, Prospero en Shakespeare’s werk 

- Release van eigen speciaalbier “Shakesbeere” in het verlengde hiervan 

- De band werkt in de studio aan derde album 
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Music, Videos & Social Media 
 

Videos 
 
In Medias Res (live) 
https://www.youtube.com/watch?v=ufMGrmmp6BM 
 
Politics 
https://www.youtube.com/watch?v=vF3SisyvvFo 
 
I dreamed she was the Universe 
https://www.youtube.com/watch?v=LjKUbbAMNKA 
 

Spotify 
 
Actors & Liars (2012) 
https://open.spotify.com/album/6IBY5M0OdcfhSwMaz3GbZu 
 
Prospero (2015) 
https://open.spotify.com/album/1Cun9QJLO1nWRIe1rfkhG2  
 

Facebook 
https://www.facebook.com/alascaofficial 
 

Website 
http://www.alascamusic.com 
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Foto’s & promomateriaal 
Voor de meest recente hi-res foto’s en aanvullend promotiemateriaal mail: 

frank@kingforwardrecords.com 

Riders 
Voor AlascA’s tech & hospitality riders mail: frank@kingforwardrecords.com 

 

 


