
Het rocktrio Legends in our Mind mag gezien worden als 
Rotterdams slechtst bewaarde geheim. De laatste twee jaar heeft 
de band overal in het land dat gedaan waar ze zo goed in zijn : 
bedwelmen, ronken en brandplekken op het podium nalaten als 
het wel weer genoeg is geweest.

Drie jongens ontmoetten elkaar na een leven vol avonturen dat 
hen bracht langs ska, reggae, metalcore - en Europa. Nu hun 
blik weer volledig is gericht op de puurheid van muziek, 
produceren ze aan de lopende band nummers die onder het 
label rock'n roll, emo en wave geschoven kunnen worden - als 
je dat per se mocht willen. De altijd aanwezige muzikale 
achtergrond van grootheden als U2, The Police en Muse wordt 
aangevuld door de onvermijdelijke waan van het moment (op 
dit moment Dredg, Saybia en Incubus).

Sinds maart 2003 heeft de band een akoustische set toegevoegd 
aan haar catalogus. Met deze aanvulling op hun soms al te 
overweldigende elektrische set kan Legends in our Mind op 
ieder podium, op iedere straathoek en op iedere plaats op de 
wereldkaart spelen. Een tweede gitarist voegt, anders maar 
vergelijkbaar, toe wat mogelijk verloren gaat bij het uitpluggen 
van de stekkers. De ideale manier om een stadion-rockact om te 
toveren in een bruiloftsband!

Legends in our Mind zal ook zowel akoustisch als elektrisch 
optreden tijden hun Europese tour, die hen door Duitsland, 
Tsjechië en Frankrijk moet leiden. Hierna keert de band terug 
om verder te werken aan een vervolg op hun succesvolle debuut 
mini-cd 'Living for Today', die 14 september jongstleden werd 
gepresenteerd aan een dampend Nighttown.

Vol zelfvertrouwen als muzikanten, maar zelfbewust en 
realistisch als collectief, weet de band dat alles nog veel beter 
kan, en dat de concurrentie altijd op de loer ligt. Legends in our 
Mind doet haar gloeiende best, en als dat genoeg mag zijn, 
zullen de hoogste bergen te laag en de langste wegen te kort 
zijn.

"Luister maar naar What you do to me, een 
nummer wat nu al in aanmerking komt voor 
de titel 'Zomerhit 2003'. Uniek geluid en een 
unieke band, aanrader!" 

(Live XS)

het karakteristieke van de band komt naar 
voren, en dat is precies de charme van deze 
cd"

(OOR)
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"Met name de opener ‘What you do to me’ 
overtuigt dankzij de bluesy tic en het 
aangename stemgeluid van zanger/gitarist 
Ralf  Mastwijk"

(DutchDemos)

Legends in our Mind speelde onder andere in 
Nighttown (o.a. support Nada Surf), 
Waterfront, Speakers, Winston Kingdom, 
Simplon, Boerderij, Bazart en Off Corso.


