Biografie Scallywag

2003
Scallywag werd in 2003 opgericht door Dylan van Geest en Marco Sta om project matig muziek te maken. In dat zelfde jaar
werd met twee gast muziekanten de single “Just Love Me” opgenomen met Tjeerd van Zanen achter de knoppen en
verantwoordelijk voor de eindmix. Dit nummer werd via het “It’s your record”-label van Evert van Nieuwstede (Urban Heroes en
Boom Boom Mancini) op internet uitgebracht.
2004
Na veel promotie en radio bezoeken (in de regio), komen Sherman Bonofacio (Bass) en Mike Gibbs (drums) de band live
versterken voor o.a. kleine optredens en veel oefenen.
2005
Dit is tot op heden het jaar geweest van werken aan naamsbekendheid, een show van ruim anderhalf uur in elkaar draaien en
vooral deelnemen aan wedstrijden. Zo is Scallywag in de halve finale van Futpop (Delft) terecht gekomen en uiteindelijk als 2e
geëindigd.
Aan de Pop Promotie Project (Gorinchem) heeft Scallywag ook meegedaan, waarbij zij als winnaar zijn uitgeroepen. Hierdoor
speelden zij op 10 Augustus 2005 in het voor programma van Intwine met een 2 uur durende spetterende show voor ruim 8000
man publiek.
2006 en 2007
In dit jaar gaat Sherman werken als manager security van Ahoy (Rotterdam) en verlaat de band, ook Mike verlaat de band.
Marco en Dylan gaan schrijven aan nieuw materiaal, wat resulteert in de nieuwe single “I still fly” deze word in eigenbeheer
opgenomen in de Basement studio te Den Haag.
2008
Na een tijd van schrijven en zoeken wordt Scallywag aangevuld met John Nederpelt (drums) en als gast bassist zal Ted
Barendrecht de komende tijd dienen. Na een aantal oefensessies geeft de band op 12 april 2008 een spetterende show van
ruim twee uur in een uitverkocht Nederland 3 (Wateringen).
2009
In het voorjaar van 2009 wordt gast bassist Ted Barendrecht vervangen voor Remon Visser en is Scallywag weer definitief
compleet en geeft de band in juni een super optreden in de Pax in Naaldwijk en is Scallywag weer een feit.
Stijl
De muziek van Scallywag kan worden omschreven als gespierde rock, pakkende melodieën worden gecombineerd met
gestroomlijnde rauwe energie, zonder dat dit geheel te hard of te woest wordt. Hierdoor is de muziek van Scallywag zeer
toegankelijk voor het poppubliek.
Scallywag is
Dylan van Geest
Zang/Guitar
Marco Sta
Guitar
Peter van der Lely Drums
Remon Visser
Bass
Media
Single “Just love me” ruim 900 downloads (tegen betaling).
Single “I still fly” 250 stuks van verkocht.
Niet uitgebrachte nummers (voor promotie gebruikt).
Virtual reality
Time junky
Space and time
Bleeding
Contact
Info@scallywag.nl
info@sta-electra.com
Tel: 06-55786885
Tel: 06-51447063
www.scallywag.nl

