
 

CCoonnttaacctt::    wwwwww..bbrriiaannlliinnddssaayy..nneett    558855--335544--99999955  

EEaarrllyy  22001133  ffiinnddss  RRoocchheesstteerr,,  NNYY  rreeccoorrddiinngg  aanndd  ppeerrffoorrmmiinngg  aarrttiisstt  BBrriiaann  LLiinnddssaayy  pprreeppaarriinngg  ffoorr  aann  
uunnppaarraalllleelleedd  yyeeaarr  ––  rreeaaddyy  ttoo  ddeelliivveerr  hhiiss  nneeww  aanndd  ppoowweerrffuull  mmuussiiccaall  mmeessssaaggeess  ttoo  oolldd  aanndd  nneeww  ffaannss  
aalliikkee..    BBrriiaann  aanndd  hhiiss  nneeww  bbaanndd  lliinneeuupp  ddeelliivveerr  aa  uunniiqquuee  RRoooottss  RRoocckk  eexxppeerriieennccee  ffiilllleedd  wwiitthh  hhiiss  
ttrraaddeemmaarrkk  ssttoorryytteelllliinngg,,  ffiinneellyy  ccrraafftteedd  aarrrraannggeemmeennttss,,  aanndd  iinnssppiirreedd  ppeerrffoorrmmaanncceess..  

LLiinnddssaayy’’ss  ffiirrsstt  ssoolloo  rreeccoorrdd  ““TThhee  CCrroossssiinngg””  ffeeaattuurreedd  tthhee  ssiinnggllee  ““EEaassttssiiddee  ooff  tthhee  RRiivveerr””  tthhaatt  
cchhaarrtteedd  ffoorr  eelleevveenn  ssttrraaiigghhtt  wweeeekkss..    IItt  wwaass  aaddddeedd  ttoo  oovveerr  4455  TTrriippllee--AA  ffoorrmmaatt  rraaddiioo  ssttaattiioonnss  

nnaattiioonnaallllyy  aanndd  wwaass  ppllaayyeedd  aanndd  ccrriittiiqquueedd  gglloobbaallllyy..    TThhee  ssuucccceessss  ffrroomm  ““TThhee  CCrroossssiinngg””  hheellppeedd  sseeccuurree  aann  iinnvviittaattiioonn  ttoo  ppeerrffoorrmm  oonn  tthhee  
ccoovveetteedd  OOnnSSttaaggee  ccoonncceerrtt  sseerriieess  rreeccoorrddeedd  aanndd  bbrrooaaddccaasstt  ffrroomm  RRoocchheesstteerr’’ss  PPBBSS  aaffffiilliiaattee,,  WWXXXXII  TTVV..  

BBuuiillddiinngg  oonn  tthhaatt  ssuucccceessss,,  hhiiss  sseeccoonndd  aallbbuumm  rreelleeaassee,,  ““EEssppeerraannzzaa””  ((GGFFII  llaabbeell,,  OOnnttaarriioo  NNYY)),,  wwaass  aaddddeedd  ttoo  mmoorree  tthhaann  5500  TTrriippllee--AA  
ffoorrmmaatt  ssttaattiioonnss..    TThhee  ssoonngg  ““KKiinngg  ooff  tthhee  MMoouunnttaaiinn””  hheelldd  tthhee  ##11  ssppoott  aatt  ccoommmmeerrcciiaall  ssttaattiioonn  WWOOCCMM  9988..11  ((OOcceeaann  CCiittyy,,  MMaarryyllaanndd))  
ffoorr  ttwwoo  ssttrraaiigghhtt  wweeeekkss..    LLiinnddssaayy  hhiitt  tthhee  UUSS  cchhaarrttss  aaggaaiinn  oonn  tthhee  NNaattiioonnaall  RRoooottss  RRaaddiioo  RRoooottss  MMuussiicc  RReeppoorrtt  aalloonnggssiiddee  aarrttiissttss  ssuucchh  aass  
SStteevvee  EEaarrllee,,  BBoobb  DDyyllaann,,  aanndd  JJoonn  MMaayyeerr..    FFoolllloowwiinngg  tthhaatt,,  BBrriiaann  wwaass  aasskkeedd  ttoo  ppeerrffoorrmm  oonn  BBeeyyoonndd  tthhee  LLyyrriicc  --  aa  tteelleeccaasstt  sshhoowwccaassiinngg  
ssoommee  ooff  UUppssttaattee  NNeeww  YYoorrkk’’ss  ffiinneesstt  ssoonnggwwrriitteerrss..      

BBrriiaann  hhaass  aasssseemmbblleedd  aann  iinnccrreeddiibbllee  lliinneeuupp  ffoorr  TThhee  BBrriiaann  LLiinnddssaayy  BBaanndd  ––  aa  ttaalleenntteedd  ggrroouupp  ooff  lliikkeemmiinnddeedd  mmuussiicciiaannss  tthhaatt  lleett  hhiimm  
ccoonnnneecctt  ttoo  aauuddiieenncceess  wwiitthh  hhiiss  ppaassssiioonnaattee  vvooccaall  ddeelliivveerryy  aanndd  ""ttaakkee  nnoo  pprriissoonneerrss""  ssttaaggee  pprreesseennccee..    TThheeyy  hhaavvee  mmoosstt  rreecceennttllyy  bbeeeenn  hhaarrdd  aatt  
wwoorrkk  oonn  tthheeiirr  nneeww  rreeccoorrdd  ((33rrdd  ffoorr  GGFFII  MMuussiicc  LLaabbeell))  sscchheedduulleedd  ffoorr  rreelleeaassee  iinn  sspprriinngg  22001133..    TThhee  bbaanndd  ddrriivveess  hhiimm  aanndd  hhiiss  aauuddiieennccee  ttoo  
uunniittee  aanndd  pprroovviiddeess  tthhee  kkeeyy  ttoo  tthhee  lliivvee  BBrriiaann  LLiinnddssaayy  BBaanndd  ""iinn--ccoonncceerrtt""  eexxppeerriieennccee  aanndd  ddeelliivveerrss  tthhee  eenneerrggyy  ooff  aa  ccllaassssiicc  RRoocckk  nn''  RRoollll  
sshhooww..    TThhiiss  ssuummmmeerr’’ss  ppeerrffoorrmmaanncceess  wwiillll  ffeeaattuurree  tthheessee  nneeww  ccoommppoossiittiioonnss  --  aauuddiieenncceess  sshhoouulldd  eexxppeecctt  ttoo  sseeee  aanndd  hheeaarr  ssoommeetthhiinngg  uunniiqquuee!!  

WWiitthh  iittss  bbiigg  ssoouunndd  aanndd  ppoowweerrffuull  ssttaaggee  sshhooww,,  tthhee  BBaanndd  hhaass  sshhoowwccaasseedd  tthhrroouugghhoouutt  NNYY  wwiitthh  ssppeecciiaall  aappppeeaarraanncceess  aatt  RRoocchheesstteerr’’ss  BBaannddss  
oonn  tthhee  BBrriicckkss  sseerriieess  bbiilllliinngg  wwiitthh  DDoonnnnaa  tthhee  BBuuffffaalloo,,  tthhee  PPaarrttyy  iinn  tthhee  PPaarrkk  ooppeenniinngg  ffoorr  SShhooootteerr  JJeennnniinnggss,,  1144  FFrriiddaayyss  aatt  VViillllaaggee  GGaattee,,  
aanndd  TThhee  CCoorrnn  HHiillll  AArrttss  FFeessttiivvaall..    TThhee  BBaanndd  wwaass  aallssoo  ffeeaattuurreedd  aatt  tthhee  CCaannaannddaaiigguuaa  MMuussiicc  aanndd  AArrttss  FFeesstt,,  SSpprriinngg  FFeesstt  aatt  TThhee  IInnssppiirree  
MMoooorree  WWiinneerryy,,  TThhee  NNaapplleess  GGrraappee  FFeessttiivvaall,,  aanndd  ooppeenneedd  ffoorr  hheeaaddlliinneerr  PPeetteerr  NNoooonnee  ((HHeerrmmaann’’ss  HHeerrmmiittss))  oonn  tthhee  mmaaiinn  ssttaaggee  aatt  tthhee  44--
ddaayy  OOsswweeggoo  HHaarrbboorr  FFeessttiivvaall..    AAnnootthheerr  ccrreeddiitt,,  BBrriiaann’’ss  ""KKiinngg  ooff  tthhee  MMoouunnttaaiinn""  wwaass  sseelleecctteedd  ttoo  bbee  ffeeaattuurreedd  oonn  EESSPPNN''ss  NNAASSCCAARR  
NNooww  nnaattiioonnaall  bbrrooaaddccaasstt..  

TThhee  BBrriiaann  LLiinnddssaayy  BBaanndd  hhaass  aallssoo  ppllaayyeedd  mmuullttiippllee  ppeerrffoorrmmaanncceess  aatt  RRoocchheesstteerr’’ss  ffaammoouuss  SSttiicckkyy  LLiippss  BBBBQQ  JJuukkee  JJooiinntt,,  aanndd  hhaadd  ccoonncceerrtt  
aappppeeaarraanncceess  aatt  TThhee  LLoovviinn''  CCuupp  BBaarr  aanndd  CCoonncceerrtt  CClluubb..    TThhee  bbaanndd  aallssoo  ““ppaaiidd  iitt  ffoorrwwaarrdd””  wwiitthh  ssppeecciiaall  aappppeeaarraanncceess  aatt  cchhaarriittaabbllee  eevveennttss  
ssuucchh  aass  TThhee  1111tthh  AAnnnnuuaall  GGrreeaatteesstt  FFaatt  TTuueessddaayy  PPaarrttyy  EEvveerr  aatt  tthhee  CClluubb  aatt  TThhee  WWaatteerr  SSttrreeeett  HHaallll  ((bbeenneeffiittiinngg  TThhee  MMaarrcchh  ooff  DDiimmeess)),,  
aanndd  TThhee  HHeennrriieettttaa  RReellaayy  ffoorr  LLiiffee  aatt  MMoonnrrooee  CCoommmmuunniittyy  CCoolllleeggee  ((bbeenneeffiittiinngg  TThhee  AAmmeerriiccaann  CCaanncceerr  SSoocciieettyy))..  

""BBrriiaann  LLiinnddssaayy  wwaanntteedd  ttoo  mmaakkee  aa  rreeccoorrdd  aabboouutt  ssuummmmeerr,,  aanndd  hhee''ss  ddoonnee  jjuusstt  tthhaatt..    IItt''ss  nnoott  ttoooo  hhaarrdd  ttoo  iimmaaggiinnee  tthhee  gguuiittaarrss  aanndd  iimmaaggeerryy  ooff  
EEssppeerraannzzaa  bbllaassttiinngg  oouutt  ooff  ppaassssiinngg  ccaarr  wwiinnddoowwss  oonn  aa  bbeeaauuttiiffuull  ssuummmmeerr  ddaayy..""  ~~  JJeeffff  SSppeevvaakk  ––  RRoocchheesstteerr  DDeemmooccrraatt  aanndd  CChhrroonniiccllee  

""BBrriiaann  LLiinnddssaayy''ss  rraaggggeedd  ssoouull  rruunnss  ddeeeepp..  YYoouu''vvee  oonnllyy  ggoott  ttoo  lliisstteenn  ffoorr  aa  mmiinnuuttee  oorr  ssoo  ttoo  kknnooww  hhee''ss  ggoott  ssoommeetthhiinngg  ttoo  ssaayy..    BBuutt  II''mm  nnoott  eevveenn  ttaallkkiinngg  
aabboouutt  llyyrriiccss..    TThheerree''ss  aa  ssuubblliimmiinnaall  ssuurrggee  ccoouurrssiinngg  tthhrroouugghh  tthhiiss  rroooottss‐‐rroocckkeerr''ss  ssoouunndd,,  oonnee  ooff  bbrraavvaaddoo  aanndd  yyeeaarrnniinngg;;  oonnee  wwhheerree  tthheerree''ss  nnoo  sshhaammee  
iinn  ddeessiirree......""  ~~  FFrraannkk  DDee  BBllaasséé  ––  RRoocchheesstteerr  CCiittyy  NNeewwssppaappeerr  

""TThhiiss  iiss  kknnoocckkiinngg  yyoouu  ttoo  yyoouurr  kknneeeess  ggrreeaatt  mmuussiicc..    RRoooottss  RRoocckk  aatt  iittss  ffiinneesstt..""  ~~  RRoobbeerrtt  BBaarrttoosshh  ––  wwwwww..rroooottssmmuussiiccrreeppoorrtt..ccoomm  

""BBrriiaann  LLiinnddssaayy’’ss  ‘‘KKiinngg  ooff  tthhee  MMoouunnttaaiinn’’  iiss  ##11  aatt  ccoommmmeerrcciiaall  ssttaattiioonn  WWOOCCMM  9988..11,,  OOcceeaann  CCiittyy  MMDD,,  ffoorr  tthhee  22nndd  wweeeekk  ssttrraaiigghhtt!!""  ~~  SSttaattiioonn  WWOOCCMM  9988..11  

""LLiinnddssaayy’’ss  ssoopphhoommoorree  ssoolloo  rreelleeaassee  iiss  aa  ssttrriikkiinngg  ppiieeccee  ooff  wwoorrkk  ‐‐  EEssppeerraannzzaa  iiss  aa  ppaassssiioonnaattee,,  ccoommmmiitttteedd,,  aanndd  iinnnnaatteellyy  lliikkaabbllee  bbllaasstt  ooff  rroooottss‐‐rroocckk  tthhaatt  
ffeeeellss  bbootthh  ffaammiilliiaarr,,  aanndd  wweellccoommee  aatt  tthhaatt..""  ~~  JJaassoonn  WWaarrbbuurrgg  ––  DDaaiillyy  VVaauulltt  

""BBrriiaann’’ss  mmuussiicc  iiss  ppuurree  AAmmeerriiccaannaa;;  pplluuggggeedd  iinn  AAmmeerriiccaannaa  tthhaatt  iiss  ffuullll  ooff  ssppuunnkk  aanndd  lliiffee..    HHee  ppoosssseesssseess  aa  SSpprriinnggsstteeeenn  ttyyppee  sswwaaggggeerr  aanndd  eexxuuddeess  tthhee  
ssaammee  ccoonnffiiddeennccee,,  ddeelliivveerriinngg  hhiiss  wweellll‐‐ccrraafftteedd  ttuunneess  wwiitthh  gguuiittaarrss  bbllaazziinngg..""  ~~  DDoonn  ZZeellaazznnyy  ––  AAmmeerriiccaannaa  RRoooottss  


