I`m the Trip: Vrem un 2015 in
aceiasi linie ascendenta.
I`m the Trip este o trupă de
rock alternativ din Sibiu care a
câștigat
mulți
fani
în
Transilvania în ultimii doi ani.
News Cluj vă redă un interviu realizat de DISPERSIE#Răspândim
Idei despre formație, planuri de viitor și stiluri muzicale
abordate.
DISPERSIE: Care e istoria trupei ? Cateva cuvinte despre
membrii sai ?
I`m the Trip: Ne-am infiintat in mai 2012
si am urcat pe scena in decembrie acelasi
an. Eram 3 membrii la inceput. In 2013 am
concertat doar in Sibiu, ne-am schimbat
tobaru iar la inceputul lui 2014 am
inceput in formula de 4 in care suntem si
azi. Am cantat in deschidere la formatii
importante si foarte diverse din punct de
vedere al stilului abordat de la Infected
Rain sau Ska-nk la Billy Idol si Coma. Am
cantat atat in baruri cat si pe scene
mari, cautand in permanenta sa imbunatatim
ceea ce facem. Astazi continuam toate astea.
DISPERSIE: Ce stil abordati. Ce formatii consacrate aveti ca
model ?
I`m the Trip: Cantam rock alternativ si avem influente din
desert rock, rockabilly, surf rock, funk si blues. Nu avem
modele avem influente Josh Homme, Mike Patton, Elvis Presley.

DISPERSIE: Cum caracterizati “piata” de rock alternativ din
Sibiu ? Comparand-o cu cea din Bucresti / Cluj / Timisoara.
I`m the Trip: Totul este la
inceput. Apar formatii noi si se
reinventeaza formatii vechi dar
totul e actual, la inceput.
Credem ca rock-ul alternativ va
fi tot timpul la inceput pentru
ca daca ar fi matur ar fi un
curent din rock-ul clasic.

DISPERSIE: Aveti in componenta trupei o domnisoara foarte
draguta. Destul de rar intalnit in Romania. Cum reactioneaza
fanii ?
I`m the Trip: Nu intelegem intrebarea. Ne vedem de muzica si
mai putin de ce are fiecare intre picioare. Sper ca ti-am
raspuns la intrebare.
DISPERSIE: Planuri de viitor ?
I`m the Trip: Vrem un 2015 in aceiasi linie ascendenta. Ne
pregatim de lansarea unui videoclip si vrem cat mai multe
concerte si inspiratie pentru primul album.
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