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Biografie
Vier jaar na het vierde album “Greyhounds” presenteert
het Nederlands-Frans-Italiaanse Templo Diez
“Constellations” (My First Sonny
Weismuller/Konkurrent), het tweede deel van hun
nieuwe trilogie. De band mengt invloeden uit altcountry cold wave en donkere pop tot een intieme en
doorleefde sound, in de sfeer van The National,
Sparklehorse of The Velvet Underground. Acht
filmische tracks voeren langs voor Templo Diez
vertrouwde thema's: hoop en wanhoop, verlies en nooit
uitdovende liefde, verstilde elegieën en eindeloze
wegen.
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De band heeft in de loop der jaren een uitstekende livereputatie opgebouwd, door emotionele en intense
optredens, bijvoorbeeld tijdens diverse tours in
Amerika (onder meer SXSW en CMJ) en Canada en
verschillende Europese landen. In Nederland waren er
optredens in onder andere Paard, Paradiso en Tivoli en
op festivals als Crossing Border, Motel Mozaïque en The
Music In My Head.
Het in 2003 verschenen debuutalbum “Hoboken” kreeg
lovende kritieken, evenals opvolger “Winterset” (2006),
die gekenmerkt werd door een voller, contrastrijker en
intenser geluid. “Merced” (2009), het slot van de eerste
trilogie, toonde een nog sterker collectief, toegewijd
aan songstructuren en geluidslandschappen, maar
meer nog aan emoties en sferen. De ep Freiheit, in 2010
verschenen ter gelegenheid van de vierde Canadase
tour, werd in januari 2011 gevolgd door het vierde
album “Greyhounds”, dat opnieuw enthousiast
ontvangen werd door de muziekpers.
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