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MAXWELL’S DELUSION
THE ADVENT OF MARCH

Funeral

racked
open

“As long as
you don’t act,
anything is
feasible”.

The Advent of March - Maxwell’s Delusion

Penguins
sstand
make
or excellent
odder

Maxwell’s
Delusion

[Maxwell @
Cue Jack,
Action!]

The Advent
of March

homerecords.be

In een wereld waarin niets nog van tel
lijkt besluit Jack te stoppen met tellen.
Plannen, moord, seks, pinguins, verraad
en algemene verderfelijkheid. Iemand zou
hem moeten stoppen; iemand...

zijn door radio Klara en bij de laureaten
van de Nieuwe Lichting van Studio Brussel
behoort te hebben besloot The Advent of
March, vroeger Al di Miseria, dat het tijd
werd om een eerste album op te nemen.
Een concept album over drie mensen: Jack,
een TV-verslaafd, functioneel psychopaat;
Maxwell, een wanhopig disfunctioneel
nachtwaker; en, Fiona, een corrupte
semi-functionele nouvelle-riche.

“Sinners are much
better dinner
company than
saints”.
[Maxwell @ Cue Jack, scène finale]
Na vier jaren opgetreden te hebben in
zowel België als het buitenland, tot The future sounds of Classical Music gedoopt te

Soms loopt alles zoals gepland, soms
loopt het zoals het loopt en soms gaat het
gewoon nergens heen. Jack kan het allemaal weinig schelen, Maxwell verwachtte
weinig anders en Fiona is zich eerder zelden van enig plan-technisch falen bewust.
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The Advent of March are :
Tine ALLEGAERT :

piano, organs, wurlitzer,
children’s piano & backing vocals

Helene BRACKE :

Mezzo-Soprano & glockenspiel

Jeroen DE BRAUWER :

Electric guitar, bass guitar & vocals

Annebelle DEWITTE :
Drums

Nicky FRISYN :

Bass guitar & classical guitar

Annelies HEYVAERT :

Flute, piccolo & backing vocals

CONCERT :
26/10 @ CC De Fabriek
(Sint-Lievens-Houtem)
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