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VERENN: NO TRACE, NO SOUND
Oululais-tamperelainen Verenn on julkaissut promosinglen 
No Trace, No Sound. Single on vahva näyte Verennin debyytti-
albumilta The Game, joka julkaistaan toukokuun 19. päivä.

Komeasti rullaava No Trace, No Sound edustaa hyvin Verennin 
soundia: metallivivahteisen rockin rankkuus yhdistyy herkkään 
melodisuuteen ja lukuisiin tarttuviin koukkuihin, soundimaailma 
iskee vakuuttavasti ja tekstit tarjoavat pureskeltavaa vaatival-
lekin lyriikkafanille.

Kuten koko Verennin tuotanto, No Trace, No Sound on Jussi 
Järvenpään ja Mikko Hautakankaan yhteistyön tulosta: sävel-
lys ja sovitus on pääosin Jussin käsialaa, vokaaliosuuksista ja 
teksteistä vastaa Mikko. Kaksikko vastaa myös levyn kaikista 
instrumenteista. 

Singleä jaellaan sekä suomalaisiin että ulkomaisiin radioihin 
ja musiikkimedioihin, ja lisäksi biisin voi kuunnella kokonaisu-
udessaan Verennin uudistuvilla verkkosivuilla www.verenn.com. 
No Trace, No Sound -biisistä kuvataan myös musiikkivideo, joka 
julkaistaan toukokuussa.

Albumi ulos toukokuussa, myös liveä luvassa

Verennin debyyttialbumi The Game on tiukka, dynaaminen ja temaat-
tisesti ehjä albumikokonaisuus, jonka 10 kappaletta muodostavat 
selkeän draaman kaaren ilman täyteraitoja. Suoraviivaisesta ja ener-
gisestä rokista edetään tunnelmoivan metallin kautta massiiviseen 
fiilistelyyn. Poikkeuksellisen vivahteikkaat tekstit käsittelevät
henkilökohtaisen kokemuksen näkökulmasta myös yhteiskunnallisia 
aiheita. 

Soundimaailma on tasokas ja omaperäinen: albumin tuottamisesta, 
äänityksistä ja miksauksista vastaa Jussi Järvenpää. Loppusilauk-
sen levylle antaa huippuluokan masterointi, jonka takana on Cut-
ting Roomin Thomas Eberger (mm. Opeth, The Hives, Kashmir, 
Disco Ensemble).

Levy on äänitetty Matarassa, Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevalla autiolla 
maatilalla. Paikan ehdoton eristyneisyys ja luonnonläheisyys 
tarjosivat levyn tunnelmaan ainutlaatuisen lisän: kaksi päivää 
ennen The Game -albumin laulusessioiden aloitusta studion pihalla 
oli nähty kaksi sutta...

Levyltä löytyy uudelleen äänitettynä myös viime kesänä EP:llä julkais-
tu biisi Awake, joka keräsi mukavasti huomiota myös muualla Euroo-
passa ja oli mukana kansainvälisen skimbavideokilpailun voittaneella 
Destination Changed -videolla. 

Albumin julkaisun myötä Verenn aloittaa keikkailun. Tätä varten voi-
makaksikon ympärille on koottu tiukka livekokoonpano, joka tullaan 
esittelemään albumin julkaisun yhteydessä.
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No Trace, No Sound

One deep breath
And here we go again

On the line so thin
You’re being hunted,  
High on adrenaline

Remember the time you got 
that scar on your skin
‘Cause you thought

You could do this with your eyes closed
So why not do this with your eyes closed?

The sky was bible black that night
The sky was bible black that night
The sky seems brighter this time

Run!
No trace, no sound
You won’t be found
No trace, no sound

Off the ground!

Free and alive
They said you couldn’t make the Great Escape

But you knew you would
Running faster than you thought you could

You could do this with your eyes closed
So why not do this with your eyes closed?


