
Het indierocktrio Legends in our Mind mag gezien worden als 
Rotterdams slechtst bewaarde geheim. Sinds 2001 heft de band 
overal in het Europa dat gedaan waar ze goed in zijn: bedwelmen, 
ronken, je op het verkeerde been zetten om je vervolgens weer in 
evenwicht te brengen.

Drie jongens ontmoeeten elkaar na een leven vol avonturen dat 
hen al had gebracht langs ska, reggae, metalcore - en Europa. Nu ze 
zich als muzikanten hebben ontwikkeld richten ze zich op echte 
songs met pakkende lijnen en stevige structuren. Ze produceren 
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 anwezige muzikalen achtergrond van grootheden 
als U2, The Police en Muse wordt aangevuld door de 
onvermijdelijke waan van het moment (Dredg, Ours, A Perfect 
Circle).

Sinds maart 2003 heeft de band een akoustische set toegevoegd 
aan haar catalogus. Met deze aanvulling op hun soms al te 
overweldigende elektrische set wil Legends in our Mind op iedere 
straathoek, op iedere plek op de wereldkaart spelen. Tijs Hop 
(bassist van Face Tomorrow) maakt het geluid als tweede gitarist 
weer compleet.

Legends in our Mind regelde haar eigen tour door Duitsland, 
Tsjechie en Polen in de zomer van 2003, en herhaalde dat wegens 
overweldigend succes in het voorjaar van 2004. Ook in een vol 
Nighttown overtuigde zij, als support act van Nada Surf. In 
september 2002 bracht de band haar eerst mini 'Living for Today' 
uit. Momenteel wordt hard gewerkt aan een full length opvolger 
van deze mini, die 1000 keer de toonbank overging.

Vol zelfvertrouwen als muzikanten, maar kritisch 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 
gloeiene best, en als dat genoeg mag zijn, zullen de langste wegen 
te kort en de hoogste bergen te laag 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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"Rotterdam mag trots zijn op deze 
vertegenwoordigers, die gaan het ver 
schoppen!"

(Fret)

Legends in our Mind speelde 75 shows in 
Nighttown (o.a. support Nada Surf ), 
Waterfront, Off Corso, Simplon, Bazart en 
Speakers en vele andere zalen in 
Nederland, Duitsland, Tsjechie en Polen.


