
Een flinke zes jaar is het al geleden dat Spencer the Rover nog iets op de wereld heeft losgelaten. 
Niet noodzakelijk iets om trots op te zijn, maar op het resultaat des te meer!

THE ACCIDENT (and other love stories) is een rijk gearrangeerd album geworden (blazers, 
strijkers enzo). Niet echt een conceptalbum, al scheelt het niet veel: Er loopt een liefde/dood 
verhaallijn doorheen “The Accident”, “Party Dress” en “Bye Bye Big Blue Eyes”; “Heather” en 
”Sammy Boy” gaan over ietwat bizarre driehoeksverhoudingen; “Sad Songs” is het meta-nummer 
dat alle andere samenhoudt; “Stop Dreaming” is een sad breakup song. Bijzonder blij zijn we met 
”(summary)” en “End Titles”, twee instrumentale nummers gebaseerd op de intro uit ‘”Sad 
Songs”, aangevuld met melodieën uit de andere songs.

Enkele fijne samenwerkingen gehad met:
4spencerluitenant Herman Acke  (de dromerige gitaarpartijen op “Party Dress” en “Stop 

Dreaming”, de Beatle-eske finale van “Bye Bye Big Blue Eyes”, het co-tekstschrijverschap op 
“Heather”).

4de geweldige Pascal Deweze, verantwoordelijk voor de (naar Spencernormen) eerder noisy 
elementen, de synth-arpeggio’s, de hemelse Hallelujah’s en de quirky baslijn op “The 
Accident”.

4de lieve rots  John Morand, verantwoordelijk voor de uitstekende mixen.
4de heerlijke Ilse “Neeka” Goovaerts, vleesgeworden mededogen in “Heather”.
4de Britse illustrator Richard Wilkinson, die het album voorzien heeft van een ontzettend 

rake hoes.

Hierbij hopen we dat u THE ACCIDENT (and other love stories) mooi vindt, er misschien een 
recensie aan wijdt in uw krant, de songs eruit eventueel compleet zotdraait op uw radiostation, de 
hoes mogelijks op de cover van uw magazine zet, of wie weet Spencer the Rover uitnodigt in uw 
talkshow.

Groeten, Koen (aka Spencer the Rover)

Spencer the Rover promoot het album met solo-concerten in Vlaamse huiskamers, 
ondertussen al meer dan twintig in oktober alleen! 

www.spencertherover.com
thomas.vierstraete@roughtrade.be (distributie)

chrisprouve@yahoo.com +32 495 32 58 49 (promo)
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