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Sediment Bruise ‘In-Between’ Live at Death Disco w/Halocraft, 17/5/2019

 
Διοργανώνεται από την Made of Stone Productions 

 
Στα πλαίσια της κυκλοφορίας της τρίτης 
δισκογραφικής τους δουλειάς ‘In-Between’ 
από την Ikaros Records, οι Sediment 
Bruise σε συνεργασία με την Made of 
Stone Productions, διοργανώνουν μια 
σειρά από συναυλίες για την προώθηση του 
δίσκου στην Ελλάδα, και το γιορτάζουν 
παρουσιάζοντας σας το video clip του ‘The 
Shore’,  σε σκηνοθεσία και παραγωγή του 
Michael-Angelo Nikolaidis.  
 
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO 
 
Το ‘In-Between’, την παραγωγή του οποίου 
επιμελήθηκε ο Clive Martin σε συνεργασία 
με τους Sediment Bruise, κέρδισε κοινό και 
κριτικούς ήδη από τις πρώτες μέρες τις 
κυκλοφορίας του. Παρακάτω μερικές 

χαρακτηριστικές κριτικές: 
 
"… ‘In-Between’ is one of those albums that meanders along, punctuated by energetic 
portions here and there.  It’s not meant to be high energy all the way through, but it is 
meant to be emotional, almost like the burning feelings inside a mentally numb person.  I 
think the band achieves that very well, and the explosions are worth the wait…" 

The PROG Mind (USA, UK) 
 
"…The vocals are indeed something that immediately catches attention. They are 
unorthodox, uniquely coloured and often dispersed. They align well with the loud, guitar-
synth music and catchy melodies. And the atmosphere of the album is the work of airy 
backing vocals and violins…" 

Labandzi Spiew (PL) 
 
"… ένας συγκροτημένος δίσκος σε όλα τα σημεία, φορτισμένος από τον σεβαστικό τρόπο 
με τον οποίο οι Sediment Bruise προσεγγίζουν τη μουσική…" 

Athens Voice 
 
"… Listening to 'In Between', everyone will feel something different for sure. But we will all 
feel something, just enough to be sure our heart is still beating…The sound of 'In-Between' 
is so stellar that makes you think and in general it makes your brain work intensely…" 

Το Υπόγειο 
 
"Ο πρώτος σπουδαίος δίσκος του 2019 από ελληνικό σχήμα βρίσκεται ήδη εδώ." 

Το Σπίτι Με Τα Παράξενα 

https://www.youtube.com/watch?v=JuhhpVad30o


 
"…Tο άλμπουμ διακρίνεται για τις ηχογραφικές και παραγωγικές ποιότητές του, που το 
τοποθετούν εξ αρχής ένα βήμα (ή και περισσότερα) πιο μπροστά." 

Δισκορυχείον/Vinylmine 
 
"...While, in the beginning, you think that there is just another good album, a strange 
relationship is being built and the tension keeps strengthen and you just want to listen to it 
more and more..."     

Elektrospank Online Magazine 
 
"…ένας άκρως δημιουργικός, εκλεπτυσμένος δίσκος…" 

      Rocking.gr 
 
"…Το «In Between» ανεβάζει επίπεδο το συγκρότημα που με σωστά και σταθερά βήματα 
κερδίζει ένα – ένα τα στοιχήματα που βάζει. Συγχαρητήρια! …" 

RockYourLife.gr 
 
"…το “In Between” είναι ένας δίσκος δουλεμένος από κάθε άποψη (συνθέσεις,παραγωγή), 
που δείχνει μια μπάντα η οποία ψάχνεται και έχει πλήρη επίγνωση του ήχου που κινείται. 
Ένα αμάλγαμα ήχων και διαθέσεων που κρίνεται απόλυτα επιτυχημένο…" 

RockinAthens.gr 
 
"…οι Sediment Bruise έδειξαν για ακόμα μία φορά ότι εξελίσσονται και ότι γράφουν 
ακατάπαυστα πολύ ωραία μουσική…" 

Anthem.gr 
 
"…Αν υπάρχει μια μπάντα που με πράξεις και όχι δημοσιότητα επιβεβαιώνει ότι ωριμάζει 
επικίνδυνα για να μείνει στα στενά όρια της Ελλάδας, αυτή είναι οι Θεσσαλονικείς Sediment 
Bruise…Τα τραγούδια του ‘In-Between’ είναι το ένα καλύτερο από το άλλο! ..." 

Music Borders Radio 
 
"… ‘In-Between’ is an emotionally-rich album ..." 

Last Day Deaf 
 
"… Το αποτέλεσμα είναι φυσικά, πάντα μοναδικό, μεστό από μεράκι, πάθος, αρκετή δόση 
καλλιτεχνικής τρέλας και αριστοτεχνική εκτέλεση ..." 

Sterea News 
 
 
 
Μετά την άκρως επιτυχημένη παρουσίαση του δίσκου στην Θεσσαλονίκη, οι Sediment 
Bruise θα παρουσιάσουν ζωντανά το ‘In-Between’ συνοδεία 2 Cello, την Παρασκευή 17 
Μαΐου, στην Death Disco, μαζί με τους Halocraft, σε ένα Double Album Presentation που 
πολυ απλά ΔΕΝ ΧΑΝΕΤΑΙ! Προμηθεύσου το εισιτηριο σου τώρα! Οι πόρτες ανοίγουν στις 
20:30. 
 
Buy Tickets   
 
Join Facebook event 

https://www.viva.gr/tickets/music/death-disco/sediment-bruise-kai-halocraft/?fbclid=IwAR2Hmc921ISnuill_XYLBkuF0ZYJoYT10A16cXQ-9OiIQhmGEQLOOKzJVyg
https://www.facebook.com/events/341285453408847/

