
Fundamentet till Zitters självproklamerade sound, vultureistic beak n’ roll machine 
music, är 70- och 80-talens riffstinna hårdrock och melodiösare punk. Vurmen för elektroniska 

ljud och gamen som emblemdjur fullbordar förklaringen till soundet. 

På den senaste EP:n droppeD (2019), fortsätter Fred Z (sång/bas), B Gustaf (gitarr) och mjukvaru- 
trummisen Macalico Adee att leverera färgstark, energisk, medryckande och taktfast hårdrock utan 
att darra på manschetten när det är dags för lugnare tongångar. Samtidigt avslöjar plattan plektrum 
som flaxar med tyngre och mäktigare vingslag. 

Throw Away the Key och Dictator är två utmärkta exempel på hur bandets inflygning över metallens 
gränstrakter färgat fjädrarna med en ny metallisk glöd. Den tunga och melodiösa Bloodshed skildrar 
krigets grymheter ur offrens synvinkel. Go Jackets Go är en kanonmullrande hyllning till NHL-laget 
Columbus Blue Jackets, medan Secondrater är en mer uppsluppen självironisk skildring av hur Fred 
Z sprider golfbollar till höger och vänster med en dröm om att svinga klubborna lika bra som Alice 
Cooper.

droppeD släpps enbart digitalt på bandets etikett Vulture Nest Productions och distribueras av 
AWAL.

Av bandets tidigare släpp definierar främst Alligator Highway (2005), The Vulture Punk N’ Roll 
Machine (2006) och Quintus (2010) bandets musik. EP:n Still Alive but in a Different Way (2017) 
skapades under en sorgpräglad tid, vilket förklarar låtarnas mörkare och melankoliska tongångar. 
 
Zitters musik finns bland annat med på samlingsskivor släppta av det amerikanska bolaget 3000 
Records, på DVD:n Cowabunga Extravagance (Seven Films) och i flera filmer av de umeåbaserade 
skräck- och komedifilmmakarna Rotten Soulz. 

Liveframträdandet med låten Personal Hero på Chinateatern i Stockholm är Zitters populäraste video 
på YouTube. Låten spelades in på en välgörenhetsgala till förmån för forskningen kring sjukdomen 

cystisk fibros.

Mejl: vulturenestproductions@gmail.com
Hemsida: www.zitter.se

Facebook: www.facebook.com/zitterswan
YouTube: http://www.youtube.com/user/Zitterswan/videos

Instagram: https://www.instagram.com/zitter_music

Zitters musik finns tillgänglig på Spotify, iTunes, Google Music och andra digitala distributionsplattformar för musik liksom på YouTube.



"Kick Ass!!! This is the best album (Alligator Highway) I've heard in the hard rock 
genre since Victims Of Progress were a band! Everything about this album is just 
amazin... Every song on this album rocks and sounds so full, crisp and clean... I 
love the vocals the most because they have a gritty punk rock edge to them and 
the guitars are mind-blowing. ZITTER is like a modern day Alice Cooper. This is a 
truly an unbelievable album... " 10+/10 
Wednesday Elektra from Space Junkies Magazine 
(SJM Volume #2, Issue #11, SJM #23)

Skid at Sleaze Roxx finds Alligator Highway being “a 

cool album”. Fred is said to be “a very capable lyri-

cist “ and “a vocalist that has his Alice Cooper growl 

perfected!” According to Skid,  "’Antiseptic’ and 

‘The Change’ are a two-part story involving a psy-

chopath (can anyone say ‘Ballad Of Dwight Fry’?) 

that is actually damn good -- d
ark and disturbing.” 

(www.sleazeroxx.com)

Kev Fenton of Black Velvet Magazine finds The Vulture 

Punk N’ Roll Machine to be a mix of different styles in-

cluding punk n’ roll as well as electric-doom-pop-rock. 

Most of the tracks are described as groovy, hiding “ a 

dark side of the band”. The songs on this “strange little 

album”, according to Fenton, sticks in the mind after a 

few spins in the CD-player. 

(Black Velvet Magazine #53)


