
VME gir den 15 oktober 2021 ut SCHWEIN`s debutalbum med tittel "BIZZERHEIT". 

 

Samme dag kommer bandets eget øl SCHWEINBIER i butikkene. 
 

Singelen "POWERSTRUCTURE" blir sluppet den 7.0ktober og en animasjon av låten "YEAH, 

YEAH" blir sluppet samme dag som albumet. 

"YEAH, YEAH" er animert av KAAA i Stavanger. 
 

Vinylen blir utgitt av YELLOW SNOW RECORDS. 
 

Albumet er spilt inn og produsert av Svein Solberg i de dype mørke skoger i Østerdalen i løpet 

av den depressive og mørke coronavinteren 2020/21. 

Alle instrumenter blir spilt av Svein, untatt trommer på enkelte låter. Disse blir spilt av Bjørn 

Dugstad Rønnow fra Borknagar/Cadaver og Erik Lillehagen. 
 

SCHWEIN er Svein Solberg sitt soloprosjekt.  

Etter å ha spilt gitarr,  trommer  og vært komponist i legendariske norske punk og rockband 

som Kaare&Partiet, Russian Amcar Club og Schweinhund bestemte han seg i 2019 for at nå er 

tiden inne for å gjøre ting selv.  

Siden da har 3 singler fra albumet sluppet: "THE END", "CAPITOL HILL" og "HUMAN BACON". 
 

Svein har lang bakgrunn, studiotekniker for band som Jokke & Valentinerne, Raga Rockers, Dum 

Dum Boys, Backstreet Girls. De siste 20 årene har han turnert verden rundt som livetekniker for 

bl. a Satyricon og Dimmu Borgir. 
 

I denne sammenhengen må man absolutt ikke glemme Svein`s rolle i Satyricon`s roadmovie 

"Roadkill Extravaganza" og at han vant trommeaudition for legendariske SPINAL TAP.  

Han er fortsatt i live og kan snart oppleves live! 

 

Statements: 

Alle grafer tilsier at temperaturen på jorden stiger. Ørkenen sprer seg og det er ekstremtørke år 

etter år. Endringene som skal til for å få temperaturen på jorden til å gå ned, går alt for sakte og 

jeg tenker mye på fremtiden til de unge. 

Som far og bestefar er jeg veldig bekymret og siden trenden ikke flater ut så jeg meg nødt til å 

lage sangen "HUMAN BACON". 

 

 

 



Flere av sangene på "BIZZERHEIT" handler om aktuelle temaer som f.eks stormingen av Capitol 

Hill, hordementalitet og crazy maktstrukturer. 

"POWERSTRUCTURE" og "CAPITHOL HILL" er eksempler på dette. 

 

 

Live vil bandet bestå av:  

Steinar Gundersen, (Satyricon) Gitar 

Tord Stale Larsen, (Fight the Fight) Gitar 

Bjørn D. Rønnow, (Borknagar, Cadaver) Drums 

Eirik Solberg, Keyboard 

Svein Solberg, Vocals. 

 

 

Det vil bli avholdt en drikke og prelytteturne fra den 7-15. oktober og disse byene vil få besøk. 

Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Mo i Rana, Lillehammer, Hamar, Fedje, og Fredrikstad.  

Info om sted og tidspunkt kommer asap. 

 

 

For mer info kontakt: 

Svein Solberg 

Telf: 48406719 

 

 

eller 

VME 

Petter Krogstie 

Telf: 90525949 

 


