PILOD (BE)

Band members
-

Frédéric Baervoets – guitar and vocals
Christophe Vandewoude – bass
Timo Jacobs – drums
Anton Fannes - guitar

Former band members
-

Geert Luyts – drums (2014-2018)
Valerie Stoens – drums (2013 -2014)

Style
Alternative Rock, Indie

Interesting links
•

www.pilodband.com

•

www.youtube.com/pilodband

•

www.facebook.com/pilodband

•

soundcloud.com/pilod
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Discography
October 2016 – Black Swan

November 2013 – Sunny Forecast

www.soundcloud.com/pilod/sets/black-swan

www.soundcloud.com/pilod/sets/pilod-sunnyforecast

Videos
Black Swan
https://youtu.be/VoPoveMc9VE

Sunny
https://youtu.be/utOKCpGjjy4

Read my lips
https://youtu.be/utOKCpGjjy4

The arrival Song
https://youtu.be/NTC-8CfZW3E

2
www. pilodband.com

Press articles/reviews
Music lovers and critics about "Black Swan"
-

Cutting Edge, November 2016, (4 stars)

-

Damusic, November 2016
“De zang en de gitaren slagen er geregeld in om barsten te veroorzaken in de korst van bas en
drums om dan hoog op te spuiten als een mengeling van gas en tefra uit een vulkaan.”

-

De Wereld Morgen, December 2016
“Belgische band die met haar nieuwste plaat laat horen dat eigenheid gelijk kan staan aan
kwaliteit. Pilod vliegt een geheel eigen route..." (luisterpost: te ontdekken muziek van 2016).”

-

Snoozecontrol, December 2016
“Black Swan is een plaat geworden voor fijnproevers. Die met een open geest naar muziek
luisteren. Muziek, die harten breekt en zielen tot intense ontroering weet te brengen.”

-

Gonzo Circus, January 2017
is fan of songs like Black Swan and appreciates the DIY mentality. The magazine tells their
readers to listen to our dark atmosphere driven melodic guitar rock.

-

Enola, January 2017
“Als Sunny Forecast hun visitekaartje was, dan is Black Swan de compacte en uitgepuurde
verderzetting daarvan… Met het sober roterende “Victory At Hand”, het krappe en strakke
“The Heart” en het verassend catchy “Blind Date” wordt in poppier regionen uitgehangen...”

-

Oor February 2017
“Pilod maakt indruk met een verdomd eigenzinnig karakter.”

Music lovers and critics about the debut album "Sunny Forecast"
-

Rif Raf, December 2013
Het debuut van Pilod brengt je in een roes die het slapend dier langzaam in je wekt…Read my
lips is een ruwe parel om te koesteren. (pl) hoort veel diepgang op Sunny Forecast

-

Musiczine.net, December 2013
Pilod komt aandraven met een sterk debuut binnen de indie/postrock. Dit trio houden we
alvast in het oog.

-

Mowno (F), January 2014
La force de Pilod réside dans son aisance à embellir sa musique et à nous plonger dans des
rêveries silencieuses.

-

La Voz Telurica (ES), August 2014
Pilod manejan un material totalmente emocional y emocionante, y que maneja credenciales
tales como la tensa The arrival song con una extraña y poderosa magia que te va atrapando a
medida que avanza.
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Contact info
General
•

Frédéric Baervoets

•

+32 (497) 82 65 68

hello@pilodband.com
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