“Groovy, versatile, powerful, indescribable”
ENGLISH

Keeping its foundation solidly in metal, TerraDown doesn’t hesitate to seek a
balanced variation in its music through exploring technical melodic death
metal, thrash, metalcore and more.
By combining classic and modern styles, the quintet has developed their
own heavy and still accessible sound. While the music is rhythmically
oriented, the dual guitar harmonies provide sonically appealing textures
which complement the ruthless vocals. The intricate patterns within the
music will appeal to many modern technical metal fans, providing a fresh
contrast with the more groove-based moments which will please the ears of
old school metalheads.
Starting their musical journey in 2016 in Breda, The Netherlands, the band
rapidly grew into a solid unit and secured their victory at the Dutch Wacken
Metal Battle 2019. This led to performances at many festivals, such as
Stonehenge Festival, Baroeg Open Air and one of worlds largest metal
festivals: Wacken Open Air.
After releasing their debut album Judgement in 2020, the band has used
their time during the COVID-pandemic to write and record their upcoming
EP, to be released in 2023. This record will be an uncompromised reaction to
modern day society, its cultural decline and humanities’ failures. Building
upon the heavy sound of Judgement, the band’s new material delivers an
even more developed TerraDown.
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“Groovy, veelzijdig, krachtig, onbeschrijfelijk”
NEDERLANDS

Met hun basis stabiel in de metal, aarzelt TerraDown niet om een
gebalanceerde variatie te zoeken door het verkennen van technischmelodische deathmetal, thrashmetal, metalcore en andere stijlen in de stevige
hoek.
Met het combineren van traditionele en moderne invloeden heeft het kwintet
hun eigen harde en toch toegankelijke sound ontwikkeld. Terwijl de muziek
ritmisch georiënteerd is, verzorgen de tweestemmige gitaarpartijen fijn in het
gehoor liggende texturen die de meedogenloze vocalen complementeren. De
doordachte patronen in de muziek zullen veel moderne technische metalfans
aanspreken en de liefhebbers van oude rock kunnen genieten van de groove.
De muzikale reis van TerraDown begon in 2016 in Breda, waarna de band in
een sneltreinvaart doorgroeide naar een solide eenheid op het podium en zo
de Nederlandse Wacken Metal Battle van 2019 wist te winnen. Dit leidde tot
optredens op verschillende festivals, waaronder Stonehenge Festival, Baroeg
Open Air en een van ’s werelds grootste metalfestivals: Wacken Open Air.
Nadat ze hun debuutalbum Judgement hebben uitgebracht in 2020, heeft de
band hun tijd in het coronatijdperk gebruikt voor het schrijven en opnemen van
hun in 2023 uit te komen EP. Deze plaat wordt een compromisloze reactie op
het verval van de moderne maatschappij en de fouten van de mensheid.
Voortbordurend op de stevige sound van Judgement, laat het nieuwe materiaal
van de band een nog meer ontwikkelde TerraDown zien.
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