
Med sin andra platta från 2020, Tick Tock, visar Zitter att 
kreativiteten sprudlar i bandets Vulture Nest. De åtta 
nya låtarna visar ett band som låtit mjukvarusyntharna 
ta större plats i de riffstinna kompositionerna. Tyngden 
i titelspåret Tick Tock skapas av gitarrer (B Gustaf), bas 
(Fred Z) och mjukvaruinstrument. Melodislingor i trum-
pet- eller dragspelsskrud driver på i beak n’ roll- svängiga 
One Step Closer, Holiday 2:020 och den punkpiskande 
Achtung. Den pianodominerade Turn the Page och den 
helt mjukvarusynthbaserade Reach Out a Hand låter hjärtrytmen återgå till viloläget. I låtar som 
grooviga Fire och Log Out kryddar de syntetiska inslagen stämningsläget.

Texterna spänner från det självbiografiska till globala ödesfrågor. Oavsett ämnesval levererar sångaren 
och bassisten Fred Z texterna med samma påtagliga uppriktighet. Mjukvarutrummisen Macalico Adee 
bjuder inte på någon sånginsats, men färgar låtarnas karaktär genom omväxlande komp.

Zitters självproklamerade sound, vultureistic beak n’ roll machine music, är bäst presenterat på 
Quintus (2010). Efter en kortare sejour i metallens galax på droppeD (2019), återvände bandet med 
We are the Vultures (2020) till sitt välbeprövade sound. Under 2020 hann bandet dessutom spela in 
sin första låt med svensk text, Pantarkungarna; en tribut till de galna karaktärerna i Hard Steel, skapade 
av skräckkomedifilmarna Rotten Soulz.

Tick Tock släpps enbart digitalt på bandets etikett Vulture Nest Productions och tillgängliggörs på 
digitala distributionsplattformar av Kobolt (AWAL Digital Limited).

Zitters musik finns bland annat på samlingsskivor släppta av det amerikanska bolaget 3000Records, 
på DVD:n Cowabunga Extravagance (Seven Films) och i flera filmer och videor av Rotten Soulz. Flera 
låtar från droppeD spelades på New Nordic Indies topplistor och Rock N Metal, FM-99,2. Internatio-
nella internetradiostationer har spelat låtar från droppeD och We are the Vultures.

Liveframträdandet med låten Personal Hero på Chinateatern i Stockholm är Zitters mest populära  
video på YouTube. Framträdandet gjordes 2008 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 YouTube, Spotify, Apple Music, 
Google Music, Amazon och andra digitala distributionsplattformar.
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"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)


