
The Fuzzy Nerds Are Dead

20 years of fuzzy love

Οι  Fuzzy Nerds δεν  κάνουν  κηδείες.  Θα «φύγουν»  όπως 
έζησαν είκοσι  χρόνια τώρα,  με το  fuzz στο τέρμα,  πολλή 
αγάπη και  όρεξη για μουσική.  Στις  27 Σεπτεμβρίου 2014 
δίνουμε  την  τελευταία  μας  παράσταση στον  Πολιτιστικό 
Πολυχώρο  «Δημήτρης  Χατζής» στα  Παλιά  Σφαγεία 
Ιωαννίνων, μαζί με φίλους και φίλες που θα παίξουν μαζί 
μας στο αποχαιρετιστήριο  live party που θα ξεκινήσει στις 
19.00: 

Traffic Jam/Insomnia band/Your Painted Smile/Never 
Burn/The Yotas/Villagers of Ioannina City/Schema

Μαζί με αυτούς, θα είναι όλες και όλοι που μεγαλώσαμε 
μαζί  αυτά τα  είκοσι  χρόνια,  αλλά  και  όσοι  μπήκανε  στη 
μέση της διαδρομής, κάποιοι που εγκαταλείψανε, κάποιοι 
άλλοι που μας μάθανε τώρα και μόλις που προλαβαίνουν 
να μας δούνε ζωντανά, στη σκηνή. 

Ενηλικιωθήκαμε  μέσα  από  τους  Fuzzy Nerds,  αλλά  όλα 
έχουν αρχή μέση και τέλος. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμα 
και θα τα πούμε.  «Θα ξανάρθω με άλλο όνομα και άλλα 
ρούχα» όπως είπε και  ένας ποιητής.  Η μουσική  θα είναι 
εδώ και εμείς θα γυρνάμε γύρω της.

Πίσω, προς το παρόν αφήνουμε ένα τελευταίο live party και 
μιά τελευταία κυκλοφορία που θα έρθει την ίδια μέρα, 27 
Σεπτεμβρίου. 

Το «Τhe fuzzy nerds are dead (1994-2014)» θα αποτελείται 
από τέσσερα μέρη (Vol. I, II, III & IV). Τα τρία πρώτα θα 
περιέχουν τις καλύτερες στιγμές της fuzzy εικοσαετίας σύν 
κάποια ακυκλοφόρητα κομμάτια, αλλά και κάποια 
καινούργια. Το τέταρτο μέρος, θα είναι μιά συλλογή από 
διασκευές σε fuzzy tracks που δημιούργησαν ειδικά για 
αυτό το project εξαιρετικοί φίλοι καλλιτέχνες και μπάντες, 
όπως οι Berlin Brides, οι My Wet Calvin, ο Dans Mon Salon, 
ο Radioaisle, οι Your Painted Smile, οι Never Burn κ.α.

Ραντεβού λοιπόν στα Παλιά Σφαγεία το Σάββατο 27 
Σεπτεμβρίου, στις 19.00 με ελεύθερη είσοδο.

Yours, The Fuzzy Nerds.
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