
ANTILLECTUAL 

Antillectual uit Nijmegen mixt melodieuze energie met een sociaal-kritische boodschap. Met 
een unieke combinatie van gejatte riffs en geleende songtitels zijn ze wereldwijd de 
vaandeldragers voor de Europese punkrock. 
 
Muziek 
Antillectuals muziek is te beschrijven als melodieus, intelligent en urgent; vergelijkbaar met Rise 
Against en Bad Religion, beïnvloed door ‘90’s skate punk, ‘00’s emo en ‘10’s orgcore. 
 
Verleden 
In 2005 is Antillectual begonnen met touren en het uitbrengen van albums. Sindsdien is het 
romatische idee van een toegewijde tourende band geperfectioneerd. De teller met energieke 
liveshows over de hele wereld is inmiddels de duizend gepasseerd. 
 
ENGAGE! 
Als je in een wereld leeft die onder druk staat door conflicten en crises kun je niet anders dan 
betrokkenheid tonen en in de aanval te gaan, ENGAGE! Kritieke toestanden vragen om kritische 
muziek! 
Voor het creëeren en perfectioneren van het geluid op langspeler ENGAGE! heeft Antillectual een 
compleet andere benadering gekozen. Niet alleen heeft de band de sterkste bezetting tot op 
heden, voor de (pre)productie van het album is een all-star team samengesteld bestaande uit 
Jochem Jacobs van Split Second Sound (Textures, Face Tomorrow, Ali B, Guus Meeuwis), Martin 
Beusker van Mailmen Studio (Only Seven Left, Dotan) en Robin van Loenen (Destine, PollyAnna, 
The 101's). Dit dreamteam bestrijkt het harde muziekpalet van links naar rechts, van poppy tot 
obscuur. Natuurlijk is die typische Antillectual-smaak behouden gebleven. Maar, nieuwe toppings 
en extra lagen zijn toegevoegd, die pas opvallen als er meerdere happen van de Antillectual pizza 
zijn genomen. 
Om het af te maken zijn vocale bijdrages te horen van niemand minder dan Nathan Gray van 
BoySetsFire en Thomas Barnett van Strike Anywhere. Het album wordt in Europa uitgebracht door 
Redfield Records (Gameface, John Coffey, Eskimo Callboy), in Noord Amerika door Bird Attack 
Records (Belvedere, Guttermouth, Mute), in Azië door Waterslide Records (Literature, Steve 
Adamyk Band, Bangers) en in Zuid Amerika door Fusa Records (Nitrominds, Adrenalized, 
Kacttus). 
 
Toekomst 
Met een nieuw album onder de arm en door de alsmaar toenemende wereldwijde activiteiten zal 
Antillectual zijn muziek onder de aandacht weten te brengen bij nieuwe mensen, in nieuwe 
gebieden en niet te vergeten: bij een trouwe schare fans die de band in de loop der jaren 
zorgvuldig heeft opgebouwd. 
 
Wetenswaardigheden: 

● Tours: USA, Canada, Brazil, Japan, Russia and Europe 
● Supports: Propagandhi, Boysetsfire, Ten Foot Pole, NOFX, Bad Religion, Rise Against, 

The Gaslight Anthem 
● Festivals: The Fest Florida, PunkRockHoliday, Jera On Air, Eurosonic/Noorderslag, 

Incubate, Breakfast, Valkhof Festival, Pedro Pico Pop 
 



● Samenwerking: gastzang van Chris Hannah (Propagandhi), Nathan Gray (BoySetsFire), 
Thomas Barnett (Strike Anywhere) 

● Opmerkelijk: Het Nederlandse Fonds voor de PodiumKunsten (NFPK) ondersteunt 
Antillectual bij touractiviteiten. BUMA Cultuur classificeert Antillectual als "top-export-
product" sinds 2008. 

 
Discografie: 
2016 CD/LP  ENGAGE! 
2014 EP/7”  20 Years of Hell (split met Anti-Flag) 
2013 CD/LP  Perspectives & Objectives 
2012 EP/7”  Future History 
2010 CD/LP  Start From Scratch! 
2009 EP/7”  Pull The Plug 
2008 CD/LP  Testimony 
2007 EP/7”  Waves 
2005 CD/LP  Silencing Civilization (re-release 2008) 
Talloze compilatie albums, waaronder “Carry the Torch, a tribute to Kid Dynamite” 
 
Quotes: 
“This album proves why this band are one of Europe's leading punk bands. 5 out of 5” 
Punknews.org (USA) 
 
“The lyrical content runs really smart and deep, proving this is a band of really intelligent writers”  
- AMP Magazine (USA) 
 
“Almost everything goes together nicely on here and is almost perfect.” - OX Magazine (GER) 
 
“Another solid serving from one of Holland's finest” - Big Cheese (UK) 
 
“The songs are fantastic and the melodies and instrumental part don't get out of your head”  
- Daily Hardcore News (BRA) 
 
“Many bands fail to get the balance right and end up too far to one side, but Antillectual get it right.” 
- Punktastic (UK) 
 
“I just love the dashes of prog rock à la Camel. Great stuff” - Maximum Rock n Roll (USA) 
 
“You get the feeling of holding a record in your hand that European punkrock can pin its hope on. 4 
out of 5” - Slam Magazine (GER) 
 
“The melodies are super awesome and it's unbelievable only three people play” - Takumi (JAP) 
 
Antillectual: 
Willem: Zang & Gitaar 
Riekus: Drums & Zang 
Toon: Bas & Zang 
 
 
 
 

Contact: 
info@antillectual.com 
antillectual.com 
antillectual.bandcamp.com 
facebook.com/antillectual 
instagram.com/antillectual 
twitter.com/antillectual 
youtube.com/antillectual



 


